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Art. 236 CRFB. Os serviços 

notariais e de registro são exercidos 

em caráter privado, por delegação 

do Poder Público. 

  



Notários e Registradores 
 

Profissionais do Direito que exercem uma função pública delegada pelo Estado; 

 

Não integram o corpo orgânico do Estado; 

 

Não são servidores públicos, mas agentes públicos que, ao lado dos servidores públicos e dos agentes 

políticos, compõem uma terceira categoria; 

 

Como não são servidores públicos, consequentemente não são remunerados pelos cofres públicos: a 

remuneração pela atividade profissional provém dos particulares (EMOLUMENTOS); 

 

São profissionais do Direito, dotados de fé pública, aos quais são delegados os serviços da atividade 

notarial e registral; 

 

Gozam de independência no exercício de suas atribuições e só perderão a delegação nas hipóteses 

previstas em lei; 

 

Suas atividades são fiscalizadas pelo Poder Judiciário. 
 
 
 
 

 

  



INDEPENDÊNCIA DOS NOTÁRIOS E REGISTRADORES 

 

 

 

Lei 8935/94, art. 28. Os notários e oficiais de registro gozam de independência no exercício de suas atribuições, têm direito 

à percepção dos emolumentos integrais pelos atos praticados na serventia e só perderão a delegação nas hipóteses previstas em lei. 

 

Devem obediência apenas à lei e aos regulamentos editados pelo Poder Judiciário, mas não são subordinados ao Poder Judiciário. 

Possuem liberdade decisória e liberdade administrativa e financeira referentes aos serviços, sem necessidade de autorização ou 

homologação judicial. 

 

CRFB/88, art. 236 § 1º. Lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos notários, dos oficiais de 

registro 

e de seus prepostos, e definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário.  

O poder de fiscalizar abrange o poder normativo: o poder de editar normas reguladoras das atividades notarial e registral, 

objetivando sua harmonização e aprimoramento técnico. Geralmente, tais normas são estabelecidas pelas Corregedorias Gerais de 

Justiça dos respectivos Estados. 



ADI 2602 / MG - MINAS GERAIS 
 
Data: 24/11/2005 
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROVIMENTO N. 055/2001 DO CORREGEDOR-GERAL 

DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. NOTÁRIOS E REGISTRADORES. REGIME JURÍDICO DOS 

SERVIDORES PÚBLICOS. INAPLICABILIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20/98. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE 

EM CARÁTER PRIVADO POR DELEGAÇÃO DO PODER PÚBLICO. INAPLICABILIDADE DA APOSENTADORIA 

COMPULSÓRIA AOS SETENTA ANOS. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. O artigo 40, § 1º, inciso II, da Constituição do 

Brasil, na redação que lhe foi conferida pela EC 20/98, está restrito aos cargos efetivos da União, dos Estados-membros 

, do Distrito Federal e dos Municípios --- incluídas as autarquias e fundações. 2. Os serviços de registros públicos, 

cartorários e notariais são exercidos em caráter privado por delegação do Poder Público --- serviço público não-privativo. 

3. Os notários e os registradores exercem atividade estatal, entretanto não são titulares de cargo público efetivo, 

tampouco ocupam cargo público. Não são servidores públicos, não lhes alcançando a compulsoriedade imposta pelo 

mencionado artigo 40 da CB/88 --- aposentadoria compulsória aos setenta anos de idade. 4. Ação direta de 

inconstitucionalidade julgada procedente. 



RESUMO: 
 
As atividades notariais e de registros públicos são de titularidade do 
Estado, mas a pessoa jurídica de direito público não pode exercê-la 
diretamente: deve, por força do art. 236 da CRFB, delegá-la ao particular. 



Ano: 2011 
Banca: MPE-SP 
Órgão: MPE-SP 
Prova: Promotor de Justiça 

 
Os serviços notariais e de registro 
 

a) são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público. 

 
b) são exercidos em caráter privado, sujeitos à fiscalização do Poder Legislativo. 

 
c) são de natureza pública, sujeitos ao regime de concessão de serviço público. 

 
d) são exercidos em caráter público, dependendo de concurso público de provas e títulos o ingresso em sua atividade. 

 
e) são exercidos em caráter privado, sujeitos à fiscalização do Poder Executivo. 

https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/provas/mpe-sp-2011-mpe-sp-promotor-de-justica


Ano: 2011 
Banca: MPE-SP 
Órgão: MPE-SP 
Prova: Promotor de Justiça 

 
Os serviços notariais e de registro 
 

a) são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público. 

 
b) são exercidos em caráter privado, sujeitos à fiscalização do Poder Legislativo. 

 
c) são de natureza pública, sujeitos ao regime de concessão de serviço público. 

 
d) são exercidos em caráter público, dependendo de concurso público de provas e títulos o ingresso em sua atividade. 

 
e) são exercidos em caráter privado, sujeitos à fiscalização do Poder Executivo. 

https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/provas/mpe-sp-2011-mpe-sp-promotor-de-justica


Ano: 2011 
Banca: FGV 
Órgão: OAB 
Prova: Exame de Ordem Unificado 

 
 
São considerados agentes públicos todas as pessoas físicas incumbidas, sob remuneração ou não, definitiva ou transitoriamente, do exercício 
de função ou atividade pública.  Assim, é correto afirmar que os notários e registradores são: 
  

a) agentes públicos ocupantes de cargo efetivo e se aposentam aos 70 (setenta) anos de idade. 

 
b) agentes públicos vitalícios, ocupantes de cargo efetivo, e não se aposentam compulsoriamente. 

 
c) delegatários de serviços públicos aprovados em concurso público. 

 
d) os notários e registradores são delegatários de serviços públicos, investidos em cargos efetivos após aprovação em concurso. 

https://www.qconcursos.com/questoes-da-oab/provas/fgv-2011-oab-exame-de-ordem-unificado-iii-primeira-fase
https://www.qconcursos.com/questoes-da-oab/provas/fgv-2011-oab-exame-de-ordem-unificado-iii-primeira-fase
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https://www.qconcursos.com/questoes-da-oab/provas/fgv-2011-oab-exame-de-ordem-unificado-iii-primeira-fase


Ano: 2011 
Banca: FGV 
Órgão: OAB 
Prova: Exame de Ordem Unificado 

 
 
São considerados agentes públicos todas as pessoas físicas incumbidas, sob remuneração ou não, definitiva ou transitoriamente, do exercício 
de função ou atividade pública.  Assim, é correto afirmar que os notários e registradores são: 
  

a) agentes públicos ocupantes de cargo efetivo e se aposentam aos 70 (setenta) anos de idade. 

 
b) agentes públicos vitalícios, ocupantes de cargo efetivo, e não se aposentam compulsoriamente. 

 
c) delegatários de serviços públicos aprovados em concurso público. 

 
d) os notários e registradores são delegatários de serviços públicos, investidos em cargos efetivos após aprovação em concurso. 
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Princípio da Territorialidade 

 
Lei 8935/94, art. 12. Aos oficiais de registro de imóveis, de títulos e documentos e civis das pessoas 

jurídicas, civis das pessoas naturais e de interdições e tutelas compete a prática dos atos relacionados na 

legislação pertinente aos registros públicos, de que são incumbidos, independentemente de prévia 

distribuição, mas sujeitos os oficiais de registro de imóveis e civis das pessoas naturais às normas que 

definirem as circunscrições geográficas. 



Os registradores de imóveis só podem exercer atos registrais relativos a bens situados em suas circunscrições 

geográficas e os registradores civis apenas em relação a pessoas domiciliadas em suas circunscrições 

geográficas. 

 

Obs.: oficiais de registro de títulos de documentos, excepcionalmente, submetem-se ao princípio da 

territorialidade. Ex: contratos cujos efeitos vinculam terceiros. 

 

Notários: não estão sujeitos a determinada limitação territorial. 

 

Lei 8935/94 

 

Art. 8º É livre a escolha do tabelião de notas, qualquer que seja o domicílio das partes ou o lugar de situação 

dos bens objeto do ato ou negócio. 

 

Art. 9º O tabelião de notas não poderá praticar atos de seu ofício fora do Município para o qual recebeu 

delegação. 



Ano: 2011 
Banca: VUNESP 
Órgão: TJ-SP 
Prova: Titular de Serviços de Notas e de Registros - Provimento 

 
 
Leia as afirmações e assinale a alternativa correta. 
 

a) As partes devem procurar o tabelião de notas do local de sua residência ou domicílio.  

 
b) É livre a escolha do Tabelião de notas, qualquer que seja o domicílio das partes ou o lugar de situação dos bens objeto do ato ou negócio.  

 
c) O tabelião pode colher assinaturas e lavrar atos fora de seu município, desde que autorizado pela parte.  

 
d) Havendo mais de um tabelião de notas em sua localidade, será obrigatória a prévia distribuição dos serviços.  

https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/provas/vunesp-2011-tj-sp-titular-de-servicos-de-notas-e-de-registros-provimento
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Ano: 2011 
Banca: VUNESP 
Órgão: TJ-SP 
Prova: Titular de Serviços de Notas e de Registros - Provimento 

 
 
Leia as afirmações e assinale a alternativa correta. 
 

a) As partes devem procurar o tabelião de notas do local de sua residência ou domicílio.  

 
b) É livre a escolha do Tabelião de notas, qualquer que seja o domicílio das partes ou o lugar de situação dos bens objeto do ato ou negócio.  

 
c) O tabelião pode colher assinaturas e lavrar atos fora de seu município, desde que autorizado pela parte.  

 
d) Havendo mais de um tabelião de notas em sua localidade, será obrigatória a prévia distribuição dos serviços.  
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Ano: 2008 
Banca: EJEF 
Órgão: TJ-MG 
Prova: Titular de Serviços de Notas e de Registros 
 

 
Tendo em vista o princípio da territorialidade aplicável ao tabelião de notas na forma da Legislação Federal, considere as assertivas abaixo:  
I. O interessado pode escolher o tabelião de notas para lavratura de qualquer ato notarial, independentemente do local de sua residência.  
 
II. Em caso de doação de bens imóveis, não importa a localização deles para determinar a competência do notário.  
 
III. O tabelião poderá praticar atos de seu ofício em qualquer cidade da mesma região metropolitana e independentemente dos limites 
territoriais dos municípios.  
Assinale a alternativa CORRETA. 
 

a) Apenas I e III. 

 
b) Apenas II e III. 

 
c) Apenas I. 

 
d) Apenas I e II. 

https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/provas/ejef-2008-tj-mg-titular-de-servicos-de-notas-e-de-registros


Ano: 2008 
Banca: EJEF 
Órgão: TJ-MG 
Prova: Titular de Serviços de Notas e de Registros 
 

 
Tendo em vista o princípio da territorialidade aplicável ao tabelião de notas na forma da Legislação Federal, considere as assertivas abaixo:  
I. O interessado pode escolher o tabelião de notas para lavratura de qualquer ato notarial, independentemente do local de sua residência.  
 
II. Em caso de doação de bens imóveis, não importa a localização deles para determinar a competência do notário.  
 
III. O tabelião poderá praticar atos de seu ofício em qualquer cidade da mesma região metropolitana e independentemente dos limites 
territoriais dos municípios.  
 
Assinale a alternativa CORRETA. 
 

a) Apenas I e III. 

 
b) Apenas II e III. 

 
c) Apenas I. 

 
d) Apenas I e II. 

https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/provas/ejef-2008-tj-mg-titular-de-servicos-de-notas-e-de-registros


INCOMPATIBILIDADES 

 

        Art. 25. O exercício da atividade notarial e de registro é incompatível com o da advocacia, o da 

intermediação de seus serviços ou o de qualquer cargo, emprego ou função públicos, ainda que em 

comissão. 

        § 1º (Vetado). 

   § 2º A diplomação, na hipótese de mandato eletivo, e a posse, nos demais casos, implicará no 

afastamento da atividade. 

 
Obs.: servidor público aposentado. 
 

        

     

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/Mensagem_Veto/anterior_98/VEP-LEI-8935-1994.pdf


Ano: 2011 
Banca: IESES 
Órgão: TJ-MA 
Prova: Titular de Serviços de Notas e de Registros - Provimento por remoção 

 
Quanto às incompatibilidades e impedimentos de notários e registradores, assinale a alternativa correta, de acordo com a lei 8.935/94: 
 

a) No serviço de que é titular, o notário e o registrador não poderão praticar, pessoalmente, qualquer ato de seu interesse, ou de interesse de 

seu cônjuge ou de parentes, na linha reta, ou na colateral, consanguíneos ou afins, até o segundo grau. 

 
b) O exercício da atividade notarial e de registro é incompatível com o da advocacia, o da intermediação de seus serviços ou o de qualquer cargo, 

emprego ou função públicos, ainda que em comissão. 

 
c) São acumuláveis os serviços notariais e de registro. 

 
d) A diplomação, na hipótese de mandato eletivo, e a posse, nos demais casos, implicará na suspensão das atividades. 

https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/provas/ieses-2011-tj-ma-titular-de-servicos-de-notas-e-de-registros-provimento-por-remocao
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Ano: 2011 
Banca: IESES 
Órgão: TJ-MA 
Prova: Titular de Serviços de Notas e de Registros - Provimento por remoção 

 
Quanto às incompatibilidades e impedimentos de notários e registradores, assinale a alternativa correta, de acordo com a lei 8.935/94: 
 

a) No serviço de que é titular, o notário e o registrador não poderão praticar, pessoalmente, qualquer ato de seu interesse, ou de interesse 

de seu cônjuge ou de parentes, na linha reta, ou na colateral, consanguíneos ou afins, até o segundo grau. 

 
b) O exercício da atividade notarial e de registro é incompatível com o da advocacia, o da intermediação de seus serviços ou o de qualquer cargo, 

emprego ou função públicos, ainda que em comissão. 

 
c) São acumuláveis os serviços notariais e de registro. 

 
d) A diplomação, na hipótese de mandato eletivo, e a posse, nos demais casos, implicará na suspensão das atividades. 
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INACUMULABILIDADES 

 

Art. 26. Não são acumuláveis os serviços enumerados no art. 5º. 

 

Parágrafo único. Poderão, contudo, ser acumulados nos Municípios que não comportarem, em razão do 

volume dos serviços ou da receita, a instalação de mais de um dos serviços. 

 

Art. 5º Os titulares de serviços notariais e de registro são os: 

 

         I - tabeliães de notas; 

        II - tabeliães e oficiais de registro de contratos marítimos; 

        III - tabeliães de protesto de títulos; 

        IV - oficiais de registro de imóveis; 

        V - oficiais de registro de títulos e documentos e civis das pessoas jurídicas; 

        VI - oficiais de registro civis das pessoas naturais e de interdições e tutelas; 

        VII - oficiais de registro de distribuição. 



IMPEDIMENTOS 

 

Art. 27. No serviço de que é titular, o notário e o registrador não poderão praticar, pessoalmente, 

qualquer ato de seu interesse, ou de interesse de seu cônjuge ou de parentes, na linha reta, ou 

na colateral, consangüíneos ou afins, até o terceiro grau. 



Ano: 2017 
Banca: CONSULPLAN 
Órgão: TJ-MG 
Prova: Titular de Serviços de Notas e de Registros - Remoção - 2017 
 

 
 
Consoante disposição da Lei nº 8935/1994, quanto aos delegatários dos serviços extrajudiciais todas as assertivas estão corretas, EXCETO: 
 

a) Estão impedidos de praticar pessoalmente atos de seu interesse, ou de interesse de seu cônjuge ou seus parentes, em linha reta ou colateral, 

consanguíneos ou afins, até o terceiro grau.  

 
b) O gerenciamento administrativo e financeiros dos serviços notariais e de registro é de responsabilidade exclusiva do respectivo titular, inclusive 

no que diz respeito às despesas de custeio, investimento e pessoal, cabendo-lhe estabelecer normas, condições e obrigações relativas à atribuição 
de funções e de remuneração de seus prepostos de modo a obter a melhor qualidade na prestação dos serviços.  

 
c) Os substitutos indicados poderão, simultaneamente com o notário ou o oficial de registro, praticar todo e qualquer ato que lhes sejam próprios, 

exceto no tabelionato de notas lavrar testamento.   

 
d) Não podem assumir cargo público, salvo se em comissão.  
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Ano: 2017 
Banca: CONSULPLAN 
Órgão: TJ-MG 
Prova: Titular de Serviços de Notas e de Registros - Remoção - 2017 
 

 
 
Consoante disposição da Lei nº 8935/1994, quanto aos delegatários dos serviços extrajudiciais todas as assertivas estão corretas, EXCETO: 
 

a) Estão impedidos de praticar pessoalmente atos de seu interesse, ou de interesse de seu cônjuge ou seus parentes, em linha reta ou colateral, 

consanguíneos ou afins, até o terceiro grau.  

 
b) O gerenciamento administrativo e financeiros dos serviços notariais e de registro é de responsabilidade exclusiva do respectivo titular, 

inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, investimento e pessoal, cabendo-lhe estabelecer normas, condições e obrigações relativas 
à atribuição de funções e de remuneração de seus prepostos de modo a obter a melhor qualidade na prestação dos serviços.  

 
c) Os substitutos indicados poderão, simultaneamente com o notário ou o oficial de registro, praticar todo e qualquer ato que lhes sejam próprios, exceto 

no tabelionato de notas lavrar testamento.   

 
d) Não podem assumir cargo público, salvo se em comissão. (Art. 25) 
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Lei 8935/94 

 

 

Art. 20. Os notários e os oficiais de registro poderão, para o desempenho de suas funções, 

contratar escreventes, dentre eles escolhendo os substitutos, e auxiliares como empregados, 

com remuneração livremente ajustada e sob o regime da legislação do trabalho. 

 

§ 4º Os substitutos poderão, simultaneamente com o notário ou o oficial de registro, praticar 

todos os atos que lhe sejam próprios exceto, nos tabelionatos de notas, lavrar testamentos. 

 

 

Art. 21. O gerenciamento administrativo e financeiro dos serviços notariais e de registro é da 

responsabilidade exclusiva do respectivo titular, inclusive no que diz respeito às despesas de 

custeio, investimento e pessoal, cabendo-lhe estabelecer normas, condições e obrigações 

relativas à atribuição de funções e de remuneração de seus prepostos de modo a obter a melhor 

qualidade na prestação dos serviços. 



CRIAÇÃO E EXTINÇÃO DA DELEGAÇÃO E DA SERVENTIA 

 

Serventias: unidades em que serão exercidas as funções públicas dos notários e registradores. São 

organizações técnicas e administrativas definidas pela natureza da função e pelo local onde são 

exercidos os referidos atos. São criadas por lei e delegadas aos aprovados em concursos públicos. 

 

NÃO CONFUNDIR DELEGAÇÃO COM SERVENTIA 

 

 

As serventias antecedem a delegação e sobrevivem à sua extinção.  

 

Princípio da Correlatividade das Formas: extinção também por lei. 



Art. 39. Extinguir-se-á a delegação a notário ou a oficial de registro por: 

I - morte; 

II - aposentadoria facultativa; 

III - invalidez; 

IV - renúncia; 

V - perda, nos termos do art. 35. 

VI - descumprimento, comprovado, da gratuidade estabelecida na Lei no 

9.534, de 10 de dezembro de 1997.           

   

§ 2º Extinta a delegação a notário ou a oficial de registro, a autoridade 

competente declarará vago o respectivo serviço, designará o substituto mais 

antigo para responder pelo expediente e abrirá concurso. 

  

Art. 44. Verificada a absoluta impossibilidade de se prover, através de 

concurso público, a titularidade de serviço notarial ou de registro, por 

desinteresse ou inexistência de candidatos, o juízo competente proporá à 

autoridade competente a extinção do serviço e a anexação de suas 

atribuições ao serviço da mesma natureza mais próximo ou àquele localizado 

na sede do respectivo Município ou de Município contíguo. 
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PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO N.º 200810000016104 
 
EMENTA: 
ACUMULAÇÃO E DESACUMULAÇÃO DE SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS POR ATO 
ADMINISTRATIVO. Possibilidade. Precedentes deste CNJ (PCA 19531) e STF (ADI 2413). Com a 
ressalva de que compete a esta CNJ analisar tais atos administrativos no caso de eventual irregularidade 
com o que dispõe a Lei 8.935/94, art. 26, parágrafo único. 
SUSPENSÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS ANTE EVENTUAL 
REDUÇÃO DO ROL DE VACÂNCIA DECORRENTE DE ANEXAÇÃO ALEGADAMENTE IRREGULAR. 
Impossibilidade no caso. Não se trata de exclusão isolada de serventias do concurso, sem justificativa, 
mas de anterior anexação de serviços que, não existindo mais, não integram a listagem. Simples alegação 
de que algumas serventias poderiam se manter sem a anexação não é bastante para que se suspenda o 
concurso público. 
 
Conclusão: lei necessária para criação e extinção de serviços notariais e registrais. Cumulação e 
desacumulação; separação e anexação pode ser por meio de ato administrativo. 

http://www.jusbrasil.com/legislacao/103881/lei-dos-not%C3%A1rios-e-registradores-lei-8935-94
http://www.jusbrasil.com/topicos/11296396/artigo-26-da-lei-n-8935-de-18-de-novembro-de-1994
http://www.jusbrasil.com/topicos/11296356/par%C3%A1grafo-1-artigo-26-da-lei-n-8935-de-18-de-novembro-de-1994


Lei 8935/94 

Art. 26. Não são acumuláveis os serviços enumerados no art. 5º. 

Parágrafo único. Poderão, contudo, ser acumulados nos Municípios que não 

comportarem, em razão do volume dos serviços ou da receita, a instalação de mais de 

um dos serviços. 

 
Art. 5º Os titulares de serviços notariais e de registro são os: 

I - tabeliães de notas; 

II - tabeliães e oficiais de registro de contratos marítimos; 

III - tabeliães de protesto de títulos; 

IV - oficiais de registro de imóveis; 

V - oficiais de registro de títulos e documentos e civis das pessoas jurídicas; 

VI - oficiais de registro civis das pessoas naturais e de interdições e tutelas; 

VII - oficiais de registro de distribuição. 



 

Lei 8935/94  

Art. 43. Cada serviço notarial ou de registro funcionará em um só local, 

vedada a instalação de sucursal. 

 

 

 

Princípio do Concurso Público: 

Art. 236, § 3º CRFB. O ingresso na atividade notarial e de registro 

depende de concurso público de provas e títulos, não se permitindo que 

qualquer serventia fique vaga, sem abertura de concurso de provimento ou 

de remoção, por mais de seis meses.  



INGRESSO NA ATIVIDADE NOTARIAL E DE REGISTRO        

 

Art. 15. Os concursos serão realizados pelo Poder Judiciário, com a 
participação, em todas as suas fases, da Ordem dos Advogados do Brasil, do 
Ministério Público, de um notário e de um registrador. 

     § 1º O concurso será aberto com a publicação de edital, dele constando os 
critérios de desempate. 

   § 2º Ao concurso público poderão concorrer candidatos não bacharéis em 
direito que tenham completado, até a data da primeira publicação do edital 
do concurso de provas e títulos, dez anos de exercício em serviço notarial ou 
de registro. 



Lei 8935/94 

 

Art. 16. As vagas serão preenchidas alternadamente, duas terças 

partes por concurso público de provas e títulos e uma terça parte por 

meio de remoção, mediante concurso de títulos, não se permitindo 

que qualquer serventia notarial ou de registro fique vaga, sem 

abertura de concurso de provimento inicial ou de remoção, por mais 

de seis meses.           

 

Art. 17. Ao concurso de remoção somente serão admitidos titulares 

que exerçam a atividade por mais de dois anos. 



Resolução 81/2009 CNJ - Dispõe sobre os concursos públicos de provas e títulos, para outorga das delegações 
de notas e de registro. 
 
Art. 2o Os concursos serão realizados semestralmente ou, por conveniência da Administração, em prazo 
inferior, caso estiverem vagas ao menos três delegações de qualquer natureza. 
§ 1o Os concursos serão concluídos impreterivelmente no prazo de doze meses, com a outorga das 
delegações. O prazo será contado da primeira publicação do respectivo edital de abertura do concurso, sob 
pena de apuração de responsabilidade funcional. 
§ 2o Duas vezes por ano, sempre nos meses de janeiro e julho, os Tribunais dos Estados, e o do Distrito 
Federal e Territórios, publicarão a relação geral dos serviços vagos, especificada a data da morte, da 
aposentadoria, da invalidez, da apresentação da renúncia, inclusive para fins de remoção, ou da decisão final 
que impôs a perda da delegação (artigo 39, V e VI da Lei n. 8.935/1994). 
Art. 3o O preenchimento de 2/3 (dois terços) das delegações vagas far-se-á por concurso público, de provas e 
títulos, destinado à admissão dos candidatos que preencherem os requisitos legais previstos no artigo 14 da 
Lei Federal no 8.935/94; e o preenchimento de 1/3 (um terço) das delegações vagas far-se-á por concurso de 
provas e títulos de remoção, com a participação exclusiva daqueles que já estiverem exercendo a titularidade 
de outra delegação, de notas ou de registro, em qualquer localidade da unidade da federação que realizará o 
concurso, por mais de dois anos, na forma do artigo 17 da Lei Federal no 8.935/94, na data da publicação do 
primeiro edital de abertura do concurso. 



Lei 8935/94, art. 17. Ao concurso de remoção somente serão admitidos 

titulares que exerçam a atividade por mais de dois anos. 

 

Lei 8935/94, art. 15 § 2º Ao concurso público poderão concorrer candidatos não 
bacharéis em direito que tenham completado, até a data da primeira publicação do edital 
do Concurso de provas e títulos, dez anos de exercício em serviço notarial ou de registro. 

 
CRÍTICA – Súmula 266 do STJ: O diploma ou habilitação legal para  o 

 exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público. 

  



  Lei 8935/94, art. 14. A delegação para o exercício da 

atividade notarial e de registro depende dos seguintes 

requisitos: 

 

        I - habilitação em concurso público de provas e 

títulos; 

 

        II - nacionalidade brasileira; 

 

        III - capacidade civil; 

 

        IV - quitação com as obrigações eleitorais e militares; 

 

        V - diploma de bacharel em direito; 

 

        VI - verificação de conduta condigna para o exercício 

da profissão. 



Ano: 2017 
Banca: IESES 
Órgão: TJ-RO 
Prova: Titular de Serviços de Notas e de Registros - Remoção 
 
 

A delegação para o exercício da atividade notarial e de registro depende dos seguintes requisitos: 
I. Habilitação em concurso público de provas e títulos. 
II. Nacionalidade brasileira e capacidade civil. 
III. Quitação com as obrigações eleitorais e militares. 
IV. Diploma de bacharel em direito ou em economia. 
A sequência correta é:  

a) Apenas as assertivas I e III estão corretas.  

 
b) Apenas as assertivas I e II estão corretas.  

 
c) As assertivas I, II, III e IV estão corretas.  

 
d) A assertiva IV está incorreta.  

https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/provas/ieses-2017-tj-ro-titular-de-servicos-de-notas-e-de-registros-remocao
https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/provas/ieses-2017-tj-ro-titular-de-servicos-de-notas-e-de-registros-remocao
https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/provas/ieses-2017-tj-ro-titular-de-servicos-de-notas-e-de-registros-remocao
https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/provas/ieses-2017-tj-ro-titular-de-servicos-de-notas-e-de-registros-remocao
https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/provas/ieses-2017-tj-ro-titular-de-servicos-de-notas-e-de-registros-remocao
https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/provas/ieses-2017-tj-ro-titular-de-servicos-de-notas-e-de-registros-remocao
https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/provas/ieses-2017-tj-ro-titular-de-servicos-de-notas-e-de-registros-remocao


Ano: 2017 
Banca: IESES 
Órgão: TJ-RO 
Prova: Titular de Serviços de Notas e de Registros - Remoção 

 
 

 
 

A delegação para o exercício da atividade notarial e de registro depende dos seguintes requisitos: 
I. Habilitação em concurso público de provas e títulos. 
II. Nacionalidade brasileira e capacidade civil. 
III. Quitação com as obrigações eleitorais e militares. 
IV. Diploma de bacharel em direito ou em economia. 
A sequência correta é:  

a) Apenas as assertivas I e III estão corretas.  

 
b) Apenas as assertivas I e II estão corretas.  

 
c) As assertivas I, II, III e IV estão corretas.  

 
d) A assertiva IV está incorreta.  
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COMPETÊNCIA DOS NOTÁRIOS 

 

Art. 6º Aos notários compete: 

 

        I - formalizar juridicamente a vontade das partes; 

      II - intervir nos atos e negócios jurídicos a que as partes 

devam ou queiram dar forma legal ou autenticidade, 

autorizando a redação ou redigindo os instrumentos 

adequados, conservando os originais e expedindo cópias 

fidedignas de seu conteúdo; 

        III - autenticar fatos. (# art. 7º, V) 



Art. 7º Aos tabeliães de notas compete com exclusividade: 

 

        I - lavrar escrituras e procurações, públicas; 

        II - lavrar testamentos públicos e aprovar os cerrados; 

        III - lavrar atas notariais; 

        IV - reconhecer firmas; 

        V - autenticar cópias. (# art. 6º, III) 

 

    Parágrafo único. É facultado aos tabeliães de notas realizar todas as gestões e 

diligências necessárias ou convenientes ao preparo dos atos notariais, requerendo o que 

couber, sem ônus maiores que os emolumentos devidos pelo ato. 

 

        Art. 8º É livre a escolha do tabelião de notas, qualquer que seja o domicílio das partes 

ou o lugar de situação dos bens objeto do ato ou negócio. 

 

       Art. 9º O tabelião de notas não poderá praticar atos de seu ofício fora do Município para 

o qual recebeu delegação. 



Ano: 2017 
Banca: IESES 
Órgão: TJ-RO 
Prova: Titular de Serviços de Notas e de Registros - Provimento 
 
 

Assinale a alternativa correta: 
 

a) Aos tabeliães de notas compete, com exclusividade, intervir nos atos e negócios jurídicos a que as partes devam ou queiram dar forma legal 

ou autenticidade, autorizando a redação ou redigindo os instrumentos adequados, conservando os originais e expedindo cópias fidedignas de 
seu conteúdo.  

 
b) Aos notários compete formalizar juridicamente a vontade das partes.  

 
c) Aos tabeliães de notas compete, com exclusividade, autenticar fatos.  

 
d) Aos notários compete lavrar atas notariais.  
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Ano: 2017 
Banca: IESES 
Órgão: TJ-RO 
Prova: Titular de Serviços de Notas e de Registros - Provimento 
 
 

Assinale a alternativa correta: 
 
a) Aos tabeliães de notas compete, com exclusividade, intervir nos atos e negócios jurídicos a que as partes devam ou queiram dar forma legal 

ou autenticidade, autorizando a redação ou redigindo os instrumentos adequados, conservando os originais e expedindo cópias fidedignas de 
seu conteúdo. (art. 6º, II) 

 

b) Aos notários compete formalizar juridicamente a vontade das partes. (art. 6º, I) 

 
c) Aos tabeliães de notas compete, com exclusividade, autenticar fatos. (art. 6º, III) 

 
d) Aos notários compete lavrar atas notariais. (art. 7º, III) 
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Ano: 2017 
Banca: CONSULPLAN 
Órgão: TJ-MG 
Prova: Titular de Serviços de Notas e de Registros - Provimento 
 
 

Acerca da competência dos tabeliães, assinale a alternativa correta:   
 

a) Compete aos tabeliães, com exclusividade, lavrar escrituras públicas, procurações públicas e atas 

notariais, reconhecer firma e autenticar cópias.  

 
b) Compete aos tabeliães, com exclusividade, formalizar juridicamente a vontade das partes.  

 
c) Compete aos tabeliães, com exclusividade, formalizar os atos e negócios jurídicos que visem à 

constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos de valor superior a trinta vezes o maior 
salário mínimo vigente no País.   

 
d) Compete aos tabeliães, com exclusividade, autenticar fatos.  
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Ano: 2017 
Banca: CONSULPLAN 
Órgão: TJ-MG 
Prova: Titular de Serviços de Notas e de Registros - Provimento 
 
 

Acerca da competência dos tabeliães, assinale a alternativa correta:   
 

a) Compete aos tabeliães, com exclusividade, lavrar escrituras públicas, procurações públicas e atas notariais, 

reconhecer firma e autenticar cópias. (art. 7º) 

 
b) Compete aos tabeliães, com exclusividade, formalizar juridicamente a vontade das partes. (art. 6º, I) 

 
c) Compete aos tabeliães, com exclusividade, formalizar os atos e negócios jurídicos que visem à constituição, 

transferência, modificação ou renúncia de direitos de valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo 
vigente no País.   
 
VER ART. 108 CC: Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios 
jurídicos que visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de 
valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo vigente no País. 

 
d) Compete aos tabeliães, com exclusividade, autenticar fatos. (art. 6º, III) 
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Ano: 2016 
Banca: IESES 
Órgão: TJ-MA 
Prova: Titular de Serviços de Notas e de Registros - Remoção 
 
Aos tabeliães de notas compete com exclusividade: 
 
I. Lavrar testamentos públicos e aprovar os cerrados. 
II. Formalizar juridicamente a vontade das partes. 
III. Lavrar atas notariais. 
IV. Reconhecer firmas.   
 
A sequência correta é:  
 
a) Apenas a assertiva II está correta.  
 
b) Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas.  
 
c) As assertivas I, II, III e IV estão corretas.  
 
d) Apenas as assertivas I e II estão corretas.  
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Ano: 2016 
Banca: IESES 
Órgão: TJ-MA 
Prova: Titular de Serviços de Notas e de Registros - Remoção 
 
Aos tabeliães de notas compete com exclusividade: 
 
I. Lavrar testamentos públicos e aprovar os cerrados. (art. 7º, II) 
II. Formalizar juridicamente a vontade das partes. (art. 6º, I) 
III. Lavrar atas notariais. (art. 7º, III) 
IV. Reconhecer firmas.  (art. 7º, IV) 
 
A sequência correta é:  
 
a) Apenas a assertiva II está correta.  
 
b) Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas.  
 
c) As assertivas I, II, III e IV estão corretas.  
 
d) Apenas as assertivas I e II estão corretas.  
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        Art. 11. Aos tabeliães de protesto de título compete privativamente: 

 

        I - protocolar de imediato os documentos de dívida, para prova do descumprimento da 

obrigação; 

        II - intimar os devedores dos títulos para aceitá-los, devolvê-los ou pagá-los, sob pena de 

protesto; 

        III - receber o pagamento dos títulos protocolizados, dando quitação; 

       IV - lavrar o protesto, registrando o ato em livro próprio, em microfilme ou sob outra forma 

de documentação; 

        V - acatar o pedido de desistência do protesto formulado pelo apresentante; 

        VI - averbar: 

        a) o cancelamento do protesto; 

        b) as alterações necessárias para atualização dos registros efetuados; 

        VII - expedir certidões de atos e documentos que constem de seus registros e papéis. 

         



Art. 12. Aos oficiais de registro de imóveis, de títulos e documentos e civis das pessoas 

jurídicas, civis das pessoas naturais e de interdições e tutelas compete a prática dos 

atos relacionados na legislação pertinente aos registros públicos, de que são 

incumbidos, independentemente de prévia distribuição, mas sujeitos os oficiais de 

registro de imóveis e civis das pessoas naturais às normas que definirem as 

circunscrições geográficas. 

 

Art. 13. Aos oficiais de registro de distribuição compete privativamente: 

       I - quando previamente exigida, proceder à distribuição eqüitativa pelos serviços 

da mesma natureza, registrando os atos praticados; em caso contrário, registrar as 

comunicações recebidas dos órgãos e serviços competentes; 

     II - efetuar as averbações e os cancelamentos de sua competência; 

        III - expedir certidões de atos e documentos que constem de seus registros e 

papéis. 



 DEVERES DOS NOTÁRIOS E REGISTRADORES 

 

Art. 30. São deveres dos notários e dos oficiais de registro: 

        I - manter em ordem os livros, papéis e documentos de sua serventia, guardando-os em locais seguros; 

        II - atender as partes com eficiência, urbanidade e presteza; 

        III - atender prioritariamente as requisições de papéis, documentos, informações ou providências que lhes 

forem solicitadas pelas autoridades judiciárias ou administrativas para a defesa das pessoas jurídicas de direito 

público em juízo; 

        IV - manter em arquivo as leis, regulamentos, resoluções, provimentos, regimentos, ordens de serviço e 

quaisquer outros atos que digam respeito à sua atividade; 

        V - proceder de forma a dignificar a função exercida, tanto nas atividades profissionais como na vida 

privada; 

     VI - guardar sigilo sobre a documentação e os assuntos de natureza reservada de que tenham 

conhecimento em razão do exercício de sua profissão; 

        VII - afixar em local visível, de fácil leitura e acesso ao público, as tabelas de emolumentos em vigor; 

        VIII - observar os emolumentos fixados para a prática dos atos do seu ofício; 

        IX - dar recibo dos emolumentos percebidos; 

        X - observar os prazos legais fixados para a prática dos atos do seu ofício; 

        XI - fiscalizar o recolhimento dos impostos incidentes sobre os atos que devem praticar; 

        XII - facilitar, por todos os meios, o acesso à documentação existente às pessoas legalmente habilitadas; 

        XIII - encaminhar ao juízo competente as dúvidas levantadas pelos interessados, obedecida a sistemática 

processual fixada pela legislação respectiva; 

        XIV - observar as normas técnicas estabelecidas pelo juízo competente. 



Ano: 2017 
Banca: IESES 
Órgão: TJ-RO 
Prova: Titular de Serviços de Notas e de Registros - Remoção 

 
 

São deveres dos notários e dos oficiais de registro, EXCETO:  
 

a) Organizar associações ou sindicatos de classe e deles participar.  

 
b) Dar recibo dos emolumentos percebidos.  

 
c) Manter em ordem os livros, papéis e documentos de sua serventia, guardando-os em locais seguros.  

 
d) Atender as partes com eficiência, urbanidade e presteza.  
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Ano: 2017 
Banca: IESES 
Órgão: TJ-RO 
Prova: Titular de Serviços de Notas e de Registros - Remoção 

 
 

São deveres dos notários e dos oficiais de registro, EXCETO:  
 

a) Organizar associações ou sindicatos de classe e deles participar.  

 
b) Dar recibo dos emolumentos percebidos.  

 
c) Manter em ordem os livros, papéis e documentos de sua serventia, guardando-os em locais seguros.  

 
d) Atender as partes com eficiência, urbanidade e presteza.  
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DIREITOS DOS NOTÁRIOS E REGISTRADORES 

 

Art. 28. Os notários e oficiais de registro gozam de independência no 

exercício de suas atribuições, têm direito à percepção dos emolumentos 

integrais pelos atos praticados na serventia e só perderão a delegação 

nas hipóteses previstas em lei. 

 

Art. 29. São direitos do notário e do registrador: 

 I - exercer opção, nos casos de desmembramento ou desdobramento de 

sua serventia; 

II - organizar associações ou sindicatos de classe e deles participar. 



STJ - RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA 

RMS 12145 SP 2000/0056072-3 (STJ) 

Data de publicação: 02/05/2005 

Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA - ADMINISTRATIVO - 

DESMEMBRAMENTO DE SERVENTIAS - LEI FEDERAL Nº 8.935 

/94 - DIREITO DO TITULAR DA SERVENTIA DESMEMBRADA DE 

OPTAR POR UMA DAS SERVENTIAS RESULTANTES DO 

DESMEMBRAMENTO - REMOÇÃO PARA SERVENTIA DIVERSA - 

IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. 1. A fiel 

interpretação da Lei Federal nº 8.935/94 confere ao titular de 

serventia desmembrada o direito de optar por uma das serventias 

resultantes do desmembramento. 2. Admitir que o titular da 

serventia desmembrada pudesse optar por uma serventia diversa, 

por meio de remoção, ainda que vaga, representa ofensa ao princípio 

da igualdade, uma vez que a legislação determina que as delegações 

se dêem por meio de concurso público. 3. Recurso desprovido 
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Ano: 2017 
Banca: CONSULPLAN 
Órgão: TJ-MG 
Prova: Titular de Serviços de Notas e de Registros - Provimento 
 
 

Acerca dos direitos e deveres de notários e oficiais de registro, assinale a alternativa correta: 
 

a) Os notários e registradores têm direito de exercer opção, nos casos de desmembramento, extinção ou 

desdobramento de sua serventia.  

 
b) O exercício da atividade notarial e de registro é incompatível com o da advocacia, o da intermediação de 

seus serviços ou o de qualquer cargo, emprego ou função públicos, salvo se ocupante de cargo em comissão.   

 
c) O notário e o registrador têm o dever de observar as normas técnicas estabelecidas pelo juízo competente.   

 
d) Em cada serviço notarial ou de registro haverá tantos escreventes e auxiliares quantos forem necessários e 

poderão ter até dois substitutos, a critério de cada notário ou oficial de registro. 
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Ano: 2017 
Banca: CONSULPLAN 
Órgão: TJ-MG 
Prova: Titular de Serviços de Notas e de Registros - Provimento 
 
 

Acerca dos direitos e deveres de notários e oficiais de registro, assinale a alternativa correta: 
 

a) Os notários e registradores têm direito de exercer opção, nos casos de desmembramento, extinção ou 

desdobramento de sua serventia. (art. 29,I) 

 
b) O exercício da atividade notarial e de registro é incompatível com o da advocacia, o da intermediação de seus 

serviços ou o de qualquer cargo, emprego ou função públicos, salvo se ocupante de cargo em comissão.(art. 
25)   

 
c) O notário e o registrador têm o dever de observar as normas técnicas estabelecidas pelo juízo competente. 

(art. 30, XIV)  

 
d) Em cada serviço notarial ou de registro haverá tantos escreventes e auxiliares quantos forem necessários e 

poderão ter até dois substitutos, a critério de cada notário ou oficial de registro. (art. 20 § 1º) 
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Das Infrações Disciplinares e das Penalidades 

 

Art. 31. São infrações disciplinares que sujeitam os notários e os oficiais de 

registro às penalidades previstas nesta lei: 

 

I - a inobservância das prescrições legais ou normativas; 

II - a conduta atentatória às instituições notariais e de registro; 

III - a cobrança indevida ou excessiva de emolumentos, ainda que sob a 

alegação de urgência; 

IV - a violação do sigilo profissional; 

V - o descumprimento de quaisquer dos deveres descritos no art. 30. 



Ano: 2014 
Banca: VUNESP 
Órgão: TJ-SP 
Prova: Titular de Serviços de Notas e de Registros - Provimento 

 
Dispõe o art. 31 da Lei n.º 8.935/94 as infrações disciplinares às quais se sujeitam os 
notários e os oficiais de registro, e no inciso I prescreve-se: “a inobservância das prescrições 
legais ou normativas”. Pode-se afirmar a respeito deste inciso: 
 
a) remete este inciso, necessariamente, aos demais incisos do mesmo artigo, e ainda a 
outros artigos da lei, mas não se pode admitir qualquer integração com normas infralegais, 
sob pena de violação dos princípios da legalidade e da tipicidade. 
 
b) em si é suficiente e não depende de qualquer integração normativa, o que significa dizer 
que é possível a instauração de processo disciplinar exclusivamente com a sua referência. 
Nesse sentido, o que se deve observar é apenas a descrição detalhada do fato junto à 
Portaria que inaugura o processo disciplinar. 
 
c) ainda que esta norma seja excessivamente vaga, um conceito jurídico amplamente 
indeterminado, mesmo assim é possível compreender, pela noção jurídica de supremacia 
especial, que as prescrições normativas referidas podem complementar-se em densidade 
jurídica, e deste modo atender ao princípio da tipicidade, com disposições de deveres mais 
particularizados por meio de provimentos, regulamentos e outras normas de serviços 
expedidas pela função correcional exercida pelos Tribunais de Justiça. 
 
d)é inconstitucional esta disposição porque a vagueza de seu enunciado não permite 
qualquer interpretação conforme que justifique a sua permanência no sistema jurídico. 

https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/provas/vunesp-2014-tj-sp-titular-de-servicos-de-notas-e-de-registros-provimento
https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/provas/vunesp-2014-tj-sp-titular-de-servicos-de-notas-e-de-registros-provimento
https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/provas/vunesp-2014-tj-sp-titular-de-servicos-de-notas-e-de-registros-provimento
https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/provas/vunesp-2014-tj-sp-titular-de-servicos-de-notas-e-de-registros-provimento


Ano: 2014 
Banca: VUNESP 
Órgão: TJ-SP 
Prova: Titular de Serviços de Notas e de Registros - Provimento 

 
 
Dispõe o art. 31 da Lei n.º 8.935/94 as infrações disciplinares às quais se sujeitam os notários e os 
oficiais de registro, e no inciso I prescreve-se: “a inobservância das prescrições legais ou 
normativas”. Pode-se afirmar a respeito deste inciso: 
 
a) remete este inciso, necessariamente, aos demais incisos do mesmo artigo, e ainda a outros 
artigos da lei, mas não se pode admitir qualquer integração com normas infralegais, sob pena de 
violação dos princípios da legalidade e da tipicidade. 
 
b) em si é suficiente e não depende de qualquer integração normativa, o que significa dizer que é 
possível a instauração de processo disciplinar exclusivamente com a sua referência. Nesse sentido, 
o que se deve observar é apenas a descrição detalhada do fato junto à Portaria que inaugura o 
processo disciplinar. 
 
c) ainda que esta norma seja excessivamente vaga, um conceito jurídico amplamente 
indeterminado, mesmo assim é possível compreender, pela noção jurídica de supremacia especial, 
que as prescrições normativas referidas podem complementar-se em densidade jurídica, e deste 
modo atender ao princípio da tipicidade, com disposições de deveres mais particularizados por meio 
de provimentos, regulamentos e outras normas de serviços expedidas pela função correcional 
exercida pelos Tribunais de Justiça. 
 
d) é inconstitucional esta disposição porque a vagueza de seu enunciado não permite qualquer 
interpretação conforme que justifique a sua permanência no sistema jurídico. 
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Art. 32. Os notários e os oficiais de registro estão sujeitos, pelas infrações que praticarem, 

assegurado amplo direito de defesa, às seguintes penas: 

 

        I - repreensão; 

        II - multa; 

        III - suspensão por noventa dias, prorrogável por mais trinta; 

        IV - perda da delegação. 

 

Art. 33. As penas serão aplicadas: 

 

        I - a de repreensão, no caso de falta leve; 

        II - a de multa, em caso de reincidência ou de infração que não configure falta mais grave; 

        III - a de suspensão, em caso de reiterado descumprimento dos deveres ou de falta grave. 

 

Art. 34. As penas serão impostas pelo juízo competente, independentemente da ordem de gradação, 

conforme a gravidade do fato. 

 

        



Ano: 2013 
Banca: CESPE 
Órgão: TJ-RR 
Prova: Titular de Serviços de Notas e de Registros 

 
Acerca das infrações disciplinares e das penalidades a que estão sujeitos notários e registradores, assinale a opção correta.  
 

a) Quando for necessário, para a apuração de faltas imputadas a notário ou registrador, o afastamento do titular do serviço, 

poderá ele ser suspenso, preventivamente; caso o juízo competente designe interventor para responder pela serventia durante o 
período de afastamento do titular, este perceberá dez por cento da renda líquida da serventia, devendo o restante ser depositado 
em conta bancária especial, com correção monetária. Absolvido o titular, receberá ele o montante dessa conta; se condenado, 
caberá esse montante ao interventor. 

 
b) As penas relativas a infração disciplinar cometida na titularidade da serventia serão impostas pelo juízo competente, 

independentemente da ordem de gradação, conforme a gravidade do fato e o tempo de serviço do notário ou do registrador. 

 
c) Constitui infração disciplinar sujeita a pena de perda de delegação a inobservância do dever de o notário ou o oficial comunicar, 

previamente, à corregedoria de justiça os períodos de afastamento do titular da serventia. 

 
d) No caso de perda de delegação decorrente de processo administrativo, estando a decisão administrativa sub judice, a abertura 

de concurso para o preenchimento da vaga relativa à respectiva serventia deve ficar suspensa até o trânsito em julgado da 
sentença. 

 
e) Os notários e os oficiais de registro estão sujeitos, assegurado o amplo direito de defesa, às seguintes penas pelas infrações 

que praticarem: repreensão, multa, suspensão por noventa dias, prorrogável por mais trinta, e perda da delegação. 
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Ano: 2013 
Banca: CESPE 
Órgão: TJ-RR 
Prova: Titular de Serviços de Notas e de Registros 

 
 
Acerca das infrações disciplinares e das penalidades a que estão sujeitos notários e registradores, assinale a opção correta.  
 

a) Quando for necessário, para a apuração de faltas imputadas a notário ou registrador, o afastamento do titular do serviço, poderá ele 

ser suspenso, preventivamente; caso o juízo competente designe interventor para responder pela serventia durante o período de 
afastamento do titular, este perceberá dez por cento da renda líquida da serventia, devendo o restante ser depositado em conta bancária 
especial, com correção monetária. Absolvido o titular, receberá ele o montante dessa conta; se condenado, caberá esse montante ao 
interventor. (art. 36) 

 
b) As penas relativas a infração disciplinar cometida na titularidade da serventia serão impostas pelo juízo competente, 

independentemente da ordem de gradação, conforme a gravidade do fato e o tempo de serviço do notário ou do registrador. (art. 34) 

 
c) Constitui infração disciplinar sujeita a pena de perda de delegação a inobservância do dever de o notário ou o oficial comunicar, 

previamente, à corregedoria de justiça os períodos de afastamento do titular da serventia. 

 
d) No caso de perda de delegação decorrente de processo administrativo, estando a decisão administrativa sub judice, a abertura de 

concurso para o preenchimento da vaga relativa à respectiva serventia deve ficar suspensa até o trânsito em julgado da sentença. 
(MANDADO DE SEGURANÇA 31.228 DISTRITO FEDERAL) 
 

e) Os notários e os oficiais de registro estão sujeitos, assegurado o amplo direito de defesa, às seguintes penas pelas infrações que 

praticarem: repreensão, multa, suspensão por noventa dias, prorrogável por mais trinta, e perda da delegação. (art. 32) 
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Supremo Tribunal Federal  

04/08/2015 PRIMEIRA TURMA MANDADO DE SEGURANÇA 31.228 DISTRITO FEDERAL  

RELATOR MIN. LUIZ FUX 

IMPTE.(S). ASSOCIAÇÃO DOS NOTÁRIOS E REGISTRADORES DO BRASIL - ANOREG/BR 

ADV.(A/S) MAURICIO GARCIA PALLARES ZOCKUN 

IMPDO.(A/S) CORREGEDORA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA 

ADV.(A/S) ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO  

EMENTA: 

MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA.  

CONCURSO PÚBLICO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ. RELAÇÃO DE SERVENTIAS VAGAS. INCLUSÃO NO EDITAL DE 

SERVENTIAS SUB JUDICE. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO DA DELEGAÇÃO SOMENTE APÓS TRÂNSITO EM JULGADO DAS RESPECTIVAS 

DECISÕES. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.  



Art. 35. A perda da delegação dependerá: 

 

    I - de sentença judicial transitada em julgado; ou 

   II - de decisão decorrente de processo administrativo instaurado pelo juízo competente, 

assegurado amplo direito de defesa. 

 

   § 1º Quando o caso configurar a perda da delegação, o juízo competente suspenderá o 

notário ou oficial de registro, até a decisão final, e designará interventor, observando-se o 

disposto no art. 36. 

 

Art. 36. Quando, para a apuração de faltas imputadas a notários ou a oficiais de registro, 

for necessário o afastamento do titular do serviço, poderá ele ser suspenso, 

preventivamente, pelo prazo de noventa dias, prorrogável por mais trinta. 

      § 1º Na hipótese do caput, o juízo competente designará interventor para responder 

pela serventia, quando o substituto também for acusado das faltas ou quando a medida se 

revelar conveniente para os serviços. 

        § 2º Durante o período de afastamento, o titular perceberá metade da renda líquida da 

serventia; outra metade será depositada em conta bancária especial, com correção 

monetária. 

        § 3º Absolvido o titular, receberá ele o montante dessa conta; condenado, caberá 

esse montante ao interventor. 



Ano: 2017 
Banca: CONSULPLAN 
Órgão: TJ-MG 
Prova: Titular de Serviços de Notas e de Registros - Remoção - 2017 

 
 

Assinale a alternativa INCORRETA, acerca das penas que os notários e os oficiais de registro estão sujeitos, pelas infrações que praticarem: 
  

a) perda da delegação.  

 
b) aposentadoria compulsória.  

 
c) repreensão.  

 
d) suspensão por noventa dias, prorrogável por mais trinta.  
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Ano: 2017 
Banca: CONSULPLAN 
Órgão: TJ-MG 
Prova: Titular de Serviços de Notas e de Registros - Remoção - 2017 

 
 

Assinale a alternativa INCORRETA, acerca das penas que os notários e os oficiais de registro estão sujeitos, pelas infrações que praticarem: 
  

a) perda da delegação.  

 
b) aposentadoria compulsória.  

 
c) repreensão.  

 
d) suspensão por noventa dias, prorrogável por mais trinta.  
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Ano: 2008 
Banca: IESES 
Órgão: TJ-MA 
Prova: Titular de Serviços de Notas e de Registros 

 
 

Os notários e oficiais de registro estão sujeitos às infrações disciplinares e penalidades previstas na Lei nº 
8.935/94 e quando o caso configurar a perda da delegação, o juízo competente suspenderá o notário ou oficial 
de registro, até a decisão final, e designará interventor. Com fundamento na assertiva responda.  
 
I. No caso de afastamento do titular do serviço, o juízo competente designará interventor para responder pela 
serventia, quando o substituto também for acusado das faltas ou quando a medida se revelar conveniente para 
os serviços.  
 
II. Durante o período de afastamento, o titular perceberá um terço da renda líquida da serventia; o restante 
será depositado em conta bancária especial, com correção monetária.  
 
III. Absolvido o titular, receberá ele o montante dessa conta; condenado, caberá a metade do montante ao 
interventor.  
 

a) Somente a alternativa I está correta. 

 
b) Somente as alternativas I e II estão corretas 

 
c) Somente as alternativas II e III estão corretas. 

 
d) Somente a alternativa III está correta. 
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Ano: 2008 
Banca: IESES 
Órgão: TJ-MA 
Prova: Titular de Serviços de Notas e de Registros 

 
 

Os notários e oficiais de registro estão sujeitos às infrações disciplinares e penalidades previstas na Lei nº 
8.935/94 e quando o caso configurar a perda da delegação, o juízo competente suspenderá o notário ou 
oficial de registro, até a decisão final, e designará interventor. Com fundamento na assertiva responda.  
 
I. No caso de afastamento do titular do serviço, o juízo competente designará interventor para responder pela 
serventia, quando o substituto também for acusado das faltas ou quando a medida se revelar conveniente 
para os serviços. (art. 36 § 1º) 
 
II. Durante o período de afastamento, o titular perceberá um terço da renda líquida da serventia; o restante 
será depositado em conta bancária especial, com correção monetária. (art. 36 § 2º) 
 
III. Absolvido o titular, receberá ele o montante dessa conta; condenado, caberá a metade do montante ao 
interventor. (art. 36 § 3º) 
 

a) Somente a alternativa I está correta. 

 
b) Somente as alternativas I e II estão corretas 

 
c) Somente as alternativas II e III estão corretas. 

 
d) Somente a alternativa III está correta. 
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SANÇÃO DE PERDA DA DELEGAÇÃO. Não há qualquer previsão 
constitucional ou na Lei 8.935/1994 (Lei dos Cartórios) que 
restrinja a aplicação de penalidades aos notários e registradores 
às hipóteses previstas exclusivamente no último diploma legal 
(Lei 8.935/1994). Admissível a aplicação da pena de perda da 
delegação. Improcedente pedido de "emissão de súmula" para 
evitar a imposição de tal sanção aos notários e registradores em 
geral. (CNJ – PCA 20081000005970 – Rel. Cons. João Oreste 
Dalazen – 74.ª Sessão – j. 18.11.2008 – DJU 05.12.2008  
 
CNJ: ROL MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO - art. 31 



EXTINÇÃO DA DELEGAÇÃO 

 

Art. 39. Extinguir-se-á a delegação a notário ou a oficial 

de registro por: 

I - morte; 

II - aposentadoria facultativa; 

III - invalidez; 

IV - renúncia; 

V - perda, nos termos do art. 35. 

VI - descumprimento, comprovado, da gratuidade 

estabelecida na Lei no 9.534, de 10 de dezembro de 

1997.           

   

§ 1º Dar-se-á aposentadoria facultativa ou por invalidez 

nos termos da legislação previdenciária federal. 

 

§ 2º Extinta a delegação a notário ou a oficial de 

registro, a autoridade competente declarará vago o 

respectivo serviço, designará o substituto mais antigo 

para responder pelo expediente e abrirá concurso. 
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Ano: 2015 
Banca: CONSULPLAN 
Órgão: TJ-MG 
Prova: Titular de Serviços de Notas e de Registros - Remoção 
 
 

O término da delegação a notário ou a registrador acontece por extinção ou perda. A delegação se extingue por 
fatos próprios do delegatário e por fatos estranhos a ela. Marque a alternativa em que estão presentes apenas 
hipóteses de extinção de tal delegação:   
 

a) Morte, invalidez, renúncia, aposentadoria facultativa.   

 
b) Invalidez, aposentadoria compulsória, renúncia, perda da delegação.   

 
c) Aposentadoria compulsória, aposentadoria facultativa, remoção e renúncia.   

 
d) Remoção, invalidez, ausência, aposentadoria compulsória, aposentadoria facultativa.   
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Ano: 2015 
Banca: CONSULPLAN 
Órgão: TJ-MG 
Prova: Titular de Serviços de Notas e de Registros - Remoção 
 
 

O término da delegação a notário ou a registrador acontece por extinção ou perda. A delegação se extingue por 
fatos próprios do delegatário e por fatos estranhos a ela. Marque a alternativa em que estão presentes apenas 
hipóteses de extinção de tal delegação:   
 

a) Morte, invalidez, renúncia, aposentadoria facultativa. (art. 39) 

 
b) Invalidez, aposentadoria compulsória, renúncia, perda da delegação.   

 
c) Aposentadoria compulsória, aposentadoria facultativa, remoção e renúncia.   

 
d) Remoção, invalidez, ausência, aposentadoria compulsória, aposentadoria facultativa.   
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Da Fiscalização pelo Poder Judiciário 

 

 

Art. 37. A fiscalização judiciária dos atos notariais e de registro, mencionados nos arts. 

6º a 13, será exercida pelo juízo competente, assim definido na órbita estadual e do 

Distrito Federal, sempre que necessário, ou mediante representação de qualquer 

interessado, quando da inobservância de obrigação legal por parte de notário ou de 

oficial de registro, ou de seus prepostos. 

 

Parágrafo único. Quando, em autos ou papéis de que conhecer, o Juiz verificar a 

existência de crime de ação pública, remeterá ao Ministério Público as cópias e os 

documentos necessários ao oferecimento da denúncia. 

 

Art. 38. O juízo competente zelará para que os serviços notariais e de registro sejam 

prestados com rapidez, qualidade satisfatória e de modo eficiente, podendo sugerir à 

autoridade competente a elaboração de planos de adequada e melhor prestação desses 

serviços, observados, também, critérios populacionais e sócio-econômicos, publicados 

regularmente pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 



Ano: 2013 
Banca: CESPE 
Órgão: TJ-PI 
Prova: Titular de Serviços de Notas e de Registros 
 
 

De acordo com a Lei n.º 8.935/1994, que dispõe sobre serviços notariais e de registro, assinale a opção correta. 

a) Quando, em termos ou papéis de que conhecer, o juiz verificar a existência da prática de crime de ação pública 

por notário ou registrador, ele deverá remeter a delegado de polícia as cópias e os documentos necessários para a 
instauração do inquérito policial. 

 
b) Os serviços de registros públicos serão prestados, também, nos sábados, domingos e feriados pelo sistema de 

plantão. 

 
c) Os chamados serviços extrajudiciais se dividem em dois grupos básicos, desdobrados em especialidades: serviços 

notariais, desempenhados por oficiais, e serviços de registro, exercidos por tabeliães. 

 
d) A atividade de fiscalização do Poder Judiciário não se restringe à hipótese de apuração pertinente a notícia de 

irregularidade concreta. 

 
e) Não se admite procedimento apuratório precedente ao processo administrativo disciplinar, com vistas à colheita 

de esclarecimentos acerca de determinado fato ou imputação. 

https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/provas/cespe-2013-tj-pi-titular-de-servicos-de-notas-e-de-registros
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Ano: 2013 
Banca: CESPE 
Órgão: TJ-PI 
Prova: Titular de Serviços de Notas e de Registros 
 
 

De acordo com a Lei n.º 8.935/1994, que dispõe sobre serviços notariais e de registro, assinale a opção correta. 
 

a) Quando, em termos ou papéis de que conhecer, o juiz verificar a existência da prática de crime de ação pública 

por notário ou registrador, ele deverá remeter a delegado de polícia as cópias e os documentos necessários para a 
instauração do inquérito policial. (art. 37 § único) 

 
b) Os serviços de registros públicos serão prestados, também, nos sábados, domingos e feriados pelo sistema de 

plantão. (art. 4º § 1º) 

 
c) Os chamados serviços extrajudiciais se dividem em dois grupos básicos, desdobrados em especialidades: serviços 

notariais, desempenhados por oficiais, e serviços de registro, exercidos por tabeliães. (art. 3º) 

 
d) A atividade de fiscalização do Poder Judiciário não se restringe à hipótese de apuração pertinente a notícia de 

irregularidade concreta. (art. 37) 

 
e) Não se admite procedimento apuratório precedente ao processo administrativo disciplinar, com vistas à colheita 

de esclarecimentos acerca de determinado fato ou imputação.  

https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/provas/cespe-2013-tj-pi-titular-de-servicos-de-notas-e-de-registros
https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/provas/cespe-2013-tj-pi-titular-de-servicos-de-notas-e-de-registros
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PREPOSTOS 
 

Art. 20. Os notários e os oficiais de registro poderão, para o desempenho de suas 

funções, contratar escreventes, dentre eles escolhendo os substitutos, e auxiliares 

como empregados, com remuneração livremente ajustada e sob o regime da 

legislação do trabalho. 

    § 1º Em cada serviço notarial ou de registro haverá tantos substitutos, 

escreventes e auxiliares quantos forem necessários, a critério de cada notário ou 

oficial de registro. 

        § 2º Os notários e os oficiais de registro encaminharão ao juízo competente 

os nomes dos substitutos. 

      § 3º Os escreventes poderão praticar somente os atos que o notário ou o 

oficial de registro autorizar. 

        § 4º Os substitutos poderão, simultaneamente com o notário ou o oficial de 

registro, praticar todos os atos que lhe sejam próprios exceto, nos tabelionatos de 

notas, lavrar testamentos. 

         § 5º Dentre os substitutos, um deles será designado pelo notário ou oficial de 

registro para responder pelo respectivo serviço nas ausências e nos impedimentos 

do titular. 

Art. 21. O gerenciamento administrativo e financeiro dos serviços notariais e de 

registro é da responsabilidade exclusiva do respectivo titular, inclusive no que diz 

respeito às despesas de custeio, investimento e pessoal, cabendo-lhe estabelecer 

normas, condições e obrigações relativas à atribuição de funções e de 

remuneração de seus prepostos de modo a obter a melhor qualidade na prestação 

dos serviços. 



Ano: 2012 
Banca: IESES 
Órgão: TJ-RO 
Prova: Titular de Serviços de Notas e de Registros - Provimento por Remoção 
 
 

Assinale a afirmação INCORRETA:  

a) Figura dentre os deveres dos notários, atender prioritariamente as requisições de papéis, documentos, informações ou 

providências que lhes forem solicitadas pelas autoridades judiciárias ou administrativas, para a defesa das pessoas 
jurídicas de direito público em juízo. 

 
b) Os notários e os oficiais de registro poderão, para o desempenho de suas funções, contratar escreventes, dentre eles 

escolhendo os substitutos, e auxiliares como empregados, com remuneração livremente ajustada e sob o regime da 
legislação do trabalho, sendo que os substitutos poderão, simultaneamente com o notário ou o oficial de registro, 
praticar todos os atos que lhe sejam próprios. 

 
c) Os notários e os oficiais de registro estão sujeitos, pelas infrações que praticarem às penas de repreensão; multa; 

suspensão por noventa dias, prorrogável por mais trinta; e perda da delegação. 

 
d) A perda da delegação depende de sentença judicial transitada em julgado; ou de decisão decorrente de processo 

administrativo instaurado pelo juízo competente, assegurado amplo direito de defesa. 
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Ano: 2012 
Banca: IESES 
Órgão: TJ-RO 
Prova: Titular de Serviços de Notas e de Registros - Provimento por Remoção 
 
 

Assinale a afirmação INCORRETA:  
 

a) Figura dentre os deveres dos notários, atender prioritariamente as requisições de papéis, documentos, informações ou 

providências que lhes forem solicitadas pelas autoridades judiciárias ou administrativas, para a defesa das pessoas 
jurídicas de direito público em juízo. (art. 30, III) 

 
b) Os notários e os oficiais de registro poderão, para o desempenho de suas funções, contratar escreventes, dentre eles 

escolhendo os substitutos, e auxiliares como empregados, com remuneração livremente ajustada e sob o regime da 
legislação do trabalho, sendo que os substitutos poderão, simultaneamente com o notário ou o oficial de registro, 
praticar todos os atos que lhe sejam próprios. (art. 20 § 4º) 

 
c) Os notários e os oficiais de registro estão sujeitos, pelas infrações que praticarem às penas de repreensão; multa; 

suspensão por noventa dias, prorrogável por mais trinta; e perda da delegação. (art. 32) 

 
d) A perda da delegação depende de sentença judicial transitada em julgado; ou de decisão decorrente de processo 

administrativo instaurado pelo juízo competente, assegurado amplo direito de defesa. (art. 35) 
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RESPONSABILIDADE CIVIL 

 

Art. 22.  Os notários e oficiais de registro são civilmente 

responsáveis por todos os prejuízos que causarem a terceiros, 

por culpa ou dolo, pessoalmente, pelos substitutos que 

designarem ou escreventes que autorizarem, assegurado o 

direito de regresso. (Lei 13.286/16)        

Parágrafo único.  Prescreve em três anos a pretensão de 

reparação civil, contado o prazo da data de lavratura do ato 

registral ou notarial.        

  

        Art. 23. A responsabilidade civil independe da criminal. 

 

    



Art. 22. Os notários e oficiais de registro responderão pelos danos 

que eles e seus prepostos causem a terceiros, na prática de atos 

próprios da serventia, assegurado aos primeiros direito de regresso 

no caso de dolo ou culpa dos prepostos. (obs: redação original; não 

está mais em vigor): RESPONSABILIDADE OBJETIVA!! 

 

 

Art. 22. Os notários e oficiais de registro, temporários ou 

permanentes, responderão pelos danos que eles e seus prepostos 

causem a terceiros, inclusive pelos relacionados a direitos e 

encargos trabalhistas, na prática de atos próprios da serventia, 

assegurado aos primeiros direito de regresso no caso de dolo ou 

culpa dos prepostos. (Redação dada pela Lei nº 13.137/2015) (obs: 

não está mais em vigor): RESPONSABILIDADE OBJETIVA!! 



Art. 20. Os notários e os oficiais de registro 

poderão, para o desempenho de suas funções, 

contratar escreventes, dentre eles escolhendo os 

substitutos, e auxiliares como empregados, com 

remuneração livremente ajustada e sob o regime 

da legislação do trabalho. 



Qual é o tipo de responsabilidade dos notários e registradores? 

 

Antes a Lei 13.286/16: RESPONSABILIDADE OBJETIVA.  

A pessoa lesada não precisava provar dolo ou culpa do notário 

ou registrador. 

 

FUNDAMENTOS PARA A RESPONSABILIDADE OBJETIVA: 

 

1) Art. 37, § 6º c/c art. 236 da CF/88 

2) Art. 14 do Código de Defesa do Consumidor 

3) Art. 22 da Lei nº 8.935/94 



FUNDAMENTO 1 

Responsabilidade Civil Objetiva do Estado 

Teoria do Risco Administrativo 

 

Art. 37 § 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito 

privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos 

que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, 

assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de 

dolo ou culpa. 

 

Art. 236. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter 

privado, por delegação do Poder Público. 



Segundo o § 6º do art. 37, as pessoas jurídicas de direito privado 
prestadoras de serviços públicos responderão objetivamente pelos danos 
causados a terceiros. 
 
Apesar de os “cartórios” não serem pessoas jurídicas, é possível aplicar o § 
6º do art. 37 às pessoas físicas titulares dos serviços notariais e registrais, 
considerando que a finalidade do legislador foi a de proteger o administrado 
e garantir o seu pleno ressarcimento, não tendo relevância o fato de o 
serviço público ser prestado por pessoa jurídica ou pessoa física. 
 
Existe precedente do STF nesse sentido: 
(...) Em se tratando de atividade cartorária exercida à luz do artigo 236 da 
Constituição Federal, a responsabilidade objetiva é do notário, no que 
assume posição semelhante à das pessoas jurídicas de direito privado 
prestadoras de serviços públicos - § 6º do artigo 37 também da Carta da 
República. 
STF. 2ª Turma. RE 201595, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 28/11/2000. 
 
FONTE: DIZER O DIREITO 



FUNDAMENTO 2 

 
Art. 14 do Código de Defesa do Consumidor: O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. 

 

Apesar de existir muita polêmica sobre o assunto, prevalece que o Código 

de Defesa do Consumidor aplica-se à atividade notarial e registral (STJ. 2ª 

Turma. REsp 1163652/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 

01/06/2010). 

 

Dessa forma, incidindo o CDC na relação entre o usuário do serviço e o 

notário/registrador, deverá ser aplicado o art. 14 do diploma consumerista, 

que trata sobre a responsabilidade objetiva do fornecedor em caso de fato 

do serviço. 

 
FONTE: DIZER O DIREITO 



FUNDAMENTO 3 

 
Art. 22 da Lei nº 8.935/94 

 

O terceiro fundamento para a responsabilidade objetiva dos notários e registradores estava no 

art. 22 da Lei nº 8.935/94. 

Para entender melhor, é preciso fazer uma brevíssima retrospectiva. 

Antes da Lei º 8.935/94, praticamente o único diploma que regia os cartórios era a Lei nº 

6.015/73, que trata sobre os registros públicos. 

A Lei dos Registros Públicos previa que “os oficiais são civilmente responsáveis por todos os 

prejuízos que, pessoalmente, ou pelos prepostos ou substitutos que indicarem, causarem, por 

culpa ou dolo, aos interessados no registro” (art. 28). 

Veja, portanto, que o art. 28 da Lei nº 6.015/73 exigia dolo ou culpa do oficial para que ele fosse 

responsabilizado. 

A Lei nº 8.935/94 veio acabar com isso e previu o seguinte: 

Art. 22. Os notários e oficiais de registro responderão pelos danos que eles e seus prepostos 

causem a terceiros, na prática de atos próprios da serventia, assegurado aos primeiros direito de 

regresso no caso de dolo ou culpa dos prepostos. (obs: redação original; não está mais em vigor) 
 

FONTE: DIZER O DIREITO 



CONTROVÉRSIA 

 

Responsabilidade pessoal subjetiva de notários e registradores 

(CAVALIERI FILHO. Programa de Responsabilidade Civil) 

 

Fundamento: Art. 38 da lei 9.492/1997, interpretando-o analogamente aos 

oficiais de registro: "Os Tabeliães de Protesto de Títulos são civilmente 

responsáveis por todos os prejuízos que causarem, por culpa ou dolo, 

pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou Escreventes que 

autorizarem, assegurado o direito de regresso".  

 

Por ser a Lei 9.492/97 superveniente, incidiria para todos os titulares de 

delegação, alterando, portanto a teleologia da lei 8.935/94, cuja redação 

originária remonta 1994. 

 

Art. 2º, §1º, da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro: "Não se 

destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique 

ou revogue. § 1º A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o 

declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente 

a matéria de que tratava a lei anterior”. 



ENTENDIMENTO PACÍFICO DO STJ SOBRE A RESPONSABILIDADE CIVIL 
OBJETIVA DE NOTÁRIOS E REGISTRADORES 
 
"(...) O entendimento desta Corte Superior é de que notários e registradores, 
quando atuam em atos de serventia, respondem direta e objetivamente pelos 
danos que causarem a terceiros. (...)" 
STJ. 4ª Turma. AgRg no AREsp 110.035/MS, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado 
em 23/10/2012. 
 
"(...) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem assentado que o 
exercício de atividade notarial delegada (art. 236, § 1º, da CF/88) deve se 
dar por conta e risco do delegatário, de modo que é do notário a 
responsabilidade objetiva por danos resultantes dessa atividade delegada 
(art. 22 da Lei 8.935/1994), cabendo ao Estado apenas a responsabilidade 
subsidiária. Precedentes do STJ e do STF." 
STJ. 2ª Turma. AgRg no AREsp 474.524/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, 
julgado em 06/05/2014. 



      

ENTENDIMENTO DO STF 

 

     Tabelião. Titulares de Ofício de Justiça. Responsabilidade civil. 

Responsabilidade do Estado. CF, art. 37, § 6º. Natureza estatal 

das atividades exercidas pelos serventuários titulares de 

cartórios e registros extrajudiciais, exercidas em caráter 

privado, por delegação do Poder Público. Responsabilidade 

objetiva do Estado pelos danos praticados a terceiros por esses 

servidores no exercício de tais funções, assegurado o direito de 

regresso contra o notário, nos casos de dolo ou culpa. 

      [RE 209.354 AgR, rel. min. Carlos Velloso, j. 2-3-1999, 2ª T, DJ 

de 16-4-1999.] = RE 518.894 AgR, rel. min. Ayres Britto, j. 2-8-

2011, 2ª T, DJE de 23-9-2011 
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DEPOIS DA LEI 13.286/2016: 
 

Art. 22.  Os notários e oficiais de registro são civilmente 

responsáveis por todos os prejuízos que causarem a terceiros, por 

culpa ou dolo, pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou 

escreventes que autorizarem, assegurado o direito de regresso.  

 

Parágrafo único.  Prescreve em três anos a pretensão de reparação 

civil, contado o prazo da data de lavratura do ato registral ou 

notarial.  
 

RESPONSABILIDADE SUBJETIVA 



Antes da Lei 13.286/2016 Depois da Lei 13.286/2016 

A responsabilidade civil dos notários e registradores era OBJETIVA 
(vítima não precisava provar dolo ou culpa). 

A responsabilidade civil dos notários e registradores passou a ser 
SUBJETIVA (vítima terá que provar dolo ou culpa). 

O prazo prescricional para a vítima ingressar com a ação judicial 
contra o notário/registrador era de 5 anos. 

O prazo prescricional foi reduzido para 3 anos. 



ATIVIDADE TÍPICA # ATIVIDADE ATÍPICA 
 
 
DANO DECORRENTE DE ATIVIDADE TÍPICA: EXERCÍCIO DAS COMPETÊNCIAS LEGAIS - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA 
 
DANO DECORRENTE DE ATIVIDADE ATÍPICA: ATIVIDADE ANEXA AO SERVIÇO - DANO EM RAZÃO DA RELAÇÃO DE CONSUMO 
CRIADA ENTRE OS PRESTADORES DE SERVIÇO E O USUÁRIO (EX.: USUÁRIO ESCORREGOU E CAIU NO CHÃO DA SERVENTIA, 
MACHUCANDO-SE) - RESPONSABILIDADE OBJETIVA: CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 
 

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por 

informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 



E 842846 RG / SC - SANTA CATARINA 
REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
Relator(a):  Min. LUIZ FUX 
Julgamento: 06/11/2014           Órgão Julgador:  Tribunal Pleno - meio eletrônico 
Publicação 
ACÓRDÃO ELETRÔNICO 

DJe-225 DIVULG 14-11-2014 PUBLIC 17-11-2014 

Parte(s) 
RECTE.(S)           : ESTADO DE SANTA CATARINA 

PROC.(A/S)(ES)      : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA 

RECDO.(A/S)         : SEBASTIÃO VARGAS 

ADV.(A/S)           : CESAR JOSÉ POLETTO 

Ementa 
 
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. DANO MATERIAL. OMISSÕES E 
ATOS DANOSAS DE TABELIÃES E REGISTRADORES. ATIVIDADE DELEGADA. ART. 236 DA 
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RESPONSABILIDADE DO TABELIÃO E DO OFICIAL DE 
REGISTRO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CARÁTER PRIMÁRIO, SOLIDÁRIO OU 
SUBSIDIÁRIO DA RESPONSABILIDADE ESTATAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA OU 
SUBJETIVA. CONTROVÉRSIA. ART. 37, § 6º, DA CRFB/88. REPERCUSSÃO GERAL 
RECONHECIDA. 
 
Decisão 
 
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, reputou constitucional a questão. O Tribunal, por unanimidade, 
reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Ministro LUIZ FUX 
Relator 



Ano: 2016 
Banca: IESES 
Órgão: TJ-MA 
Prova: Titular de Serviços de Notas e de Registros - Remoção 
 
 

Os notários e oficiais de registro são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem a 
terceiros, por culpa ou dolo, pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou escreventes que 
autorizarem, assegurado o direito de regresso. Prescreve em ___________ a pretensão de reparação 
civil, contado o prazo da data de lavratura do ato registral ou notarial.  
 
 

a) 03 (três) anos. 

 
b) 06 (seis) meses.  

 
c) 01 (um) ano. 

 
d) 05 (cinco) anos.  
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Ano: 2016 
Banca: IESES 
Órgão: TJ-MA 
Prova: Titular de Serviços de Notas e de Registros - Remoção 
 
 

Os notários e oficiais de registro são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem a 
terceiros, por culpa ou dolo, pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou escreventes que 
autorizarem, assegurado o direito de regresso. Prescreve em ___________ a pretensão de 
reparação civil, contado o prazo da data de lavratura do ato registral ou notarial.  
 
 

a) 03 (três) anos. (art. 22 § único) 

 
b) 06 (seis) meses.  

 
c) 01 (um) ano. 

 
d) 05 (cinco) anos.  
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 RESPONSABILIDADE CRIMINAL 

 

 

Art. 24. A responsabilidade criminal será individualizada, aplicando-se, no 

que couber, a legislação relativa aos crimes contra a administração 

pública. 

     Parágrafo único. A individualização prevista no caput não exime os 

notários e os oficiais de registro de sua responsabilidade civil. 



Ano: 2017 
Banca: CONSULPLAN 
Órgão: TJ-MG 
Prova: Titular de Serviços de Notas e de Registros - Remoção 

 
 

Acerca da responsabilidade dos Notários e Registradores, assinale a alternativa correta:   
 

a) A individualização da responsabilidade criminal não exime os notários e os oficiais de registro de sua 

responsabilidade civil.   

 
b) A responsabilidade criminal será sempre individualizada, mas é aplicável aos notários e registradores a 

legislação relativa aos crimes contra a administração pública.  

 
c) Os notários e oficiais de registro são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem a 

terceiros, independentemente de culpa ou dolo, pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou 
escreventes que autorizarem, assegurado o direito de regresso.   

 
d) Prescreve em quatro anos a pretensão de reparação civil, contado o prazo da data de lavratura do ato 

registral ou notarial.  

https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/provas/consulplan-2017-tj-mg-titular-de-servicos-de-notas-e-de-registros-remocao
https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/provas/consulplan-2017-tj-mg-titular-de-servicos-de-notas-e-de-registros-remocao
https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/provas/consulplan-2017-tj-mg-titular-de-servicos-de-notas-e-de-registros-remocao
https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/provas/consulplan-2017-tj-mg-titular-de-servicos-de-notas-e-de-registros-remocao
https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/provas/consulplan-2017-tj-mg-titular-de-servicos-de-notas-e-de-registros-remocao
https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/provas/consulplan-2017-tj-mg-titular-de-servicos-de-notas-e-de-registros-remocao
https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/provas/consulplan-2017-tj-mg-titular-de-servicos-de-notas-e-de-registros-remocao


Ano: 2017 
Banca: CONSULPLAN 
Órgão: TJ-MG 
Prova: Titular de Serviços de Notas e de Registros - Remoção 

 
 

Acerca da responsabilidade dos Notários e Registradores, assinale a alternativa correta:   
 

a) A individualização da responsabilidade criminal não exime os notários e os oficiais de registro de sua 

responsabilidade civil.  (art. 24 § único) 

 
b) A responsabilidade criminal será sempre individualizada, mas é aplicável aos notários e registradores a 

legislação relativa aos crimes contra a administração pública. (art. 24, caput) 
 

c) Os notários e oficiais de registro são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem a 

terceiros, independentemente de culpa ou dolo, pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou 
escreventes que autorizarem, assegurado o direito de regresso.  (art. 22) 
 

d) Prescreve em quatro anos a pretensão de reparação civil, contado o prazo da data de lavratura do ato 

registral ou notarial. (art. 22 § único) 
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Ano: 2017 
Banca: CONSULPLAN 
Órgão: TJ-MG 
Prova: Titular de Serviços de Notas e de Registros - Provimento - 2017 
 
 
A respeito da Lei Federal nº 8.935/94, todas as assertivas estão erradas, EXCETO:  
 
a) Os Notários e Oficiais de Registro são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem a 
terceiros, na hipótese de culpa ou dolo, pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou escreventes que 
autorizarem, assegurado o direito de regresso.  
 
b) Considerando que o Registrador e o Notário são agentes públicos, exercendo em caráter privado, função 
pública delegado pelo Estado, o prazo para o ajuizamento de eventual ação de reparação civil contra tais 
profissionais do direito é de 2 (dois) anos, contados da data de lavratura do ato registral ou notarial.  
 
c) Os Notários e Oficiais de Registro são civilmente responsáveis, por todos os prejuízos que causarem a 
terceiros, somente, na hipótese de conduta dolosa, pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou 
escreventes que autorizarem, assegurado o direito de regresso. 
 
d) A responsabilidade criminal será individualizada, aplicando-se, no que couber, a legislação relativa aos 
crimes contra a administração pública. A absolvição criminal implica em improcedência de infração 
administrativa pelo mesmo fato.   
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Ano: 2017 
Banca: CONSULPLAN 
Órgão: TJ-MG 
Prova: Titular de Serviços de Notas e de Registros - Provimento - 2017 
 
 
A respeito da Lei Federal nº 8.935/94, todas as assertivas estão erradas, EXCETO:  
 
a) Os Notários e Oficiais de Registro são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem a 
terceiros, na hipótese de culpa ou dolo, pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou escreventes que 
autorizarem, assegurado o direito de regresso.  
 
b) Considerando que o Registrador e o Notário são agentes públicos, exercendo em caráter privado, função 
pública delegado pelo Estado, o prazo para o ajuizamento de eventual ação de reparação civil contra tais 
profissionais do direito é de 2 (dois) anos, contados da data de lavratura do ato registral ou notarial. (art. 22 
§ único) 
 
c) Os Notários e Oficiais de Registro são civilmente responsáveis, por todos os prejuízos que causarem a 
terceiros, somente, na hipótese de conduta dolosa, pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou 
escreventes que autorizarem, assegurado o direito de regresso. (art. 22) 
 
d) A responsabilidade criminal será individualizada, aplicando-se, no que couber, a legislação relativa aos 
crimes contra a administração pública. A absolvição criminal implica em improcedência de infração 
administrativa pelo mesmo fato.  (arts. 23 e 24) 
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Ano: 2017 
Banca: IESES 
Órgão: TJ-RO 
Prova: Titular de Serviços de Notas e de Registros - Provimento 
 
 

Assinale a alternativa correta:  
 

a) Especificamente em relação aos notários e oficiais de registro, a responsabilidade civil só será discutida se 

comprovada a responsabilidade criminal, com sentença penal condenatória transitada em julgado.  

 
b) De acordo com o disposto na Lei n. 8.935/1994, a responsabilidade criminal dos notários e oficiais de registro 

será individualizada, como ocorre quando da aplicação do Direito Penal aos demais agentes públicos, aplicando-
se na integralidade a legislação relativa aos crimes contra a administração pública, por se tratar de atividade 
delegada.  

 
c) É livre a escolha do tabelião de notas, qualquer que seja o domicílio das partes ou o lugar de situação dos 

bens objeto do ato ou negócio.  

 
d) De acordo com o disposto na Lei n. 8.935/1994, a responsabilidade civil dos notários e oficiais de registro é 

subsidiária, não respondendo eles direta ou pessoalmente pelos prejuízos que causarem a terceiros, exceto nos 
casos de dolo direito.  
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Ano: 2017 
Banca: IESES 
Órgão: TJ-RO 
Prova: Titular de Serviços de Notas e de Registros - Provimento 
 
 

Assinale a alternativa correta:  
 

a) Especificamente em relação aos notários e oficiais de registro, a responsabilidade civil só será discutida se 

comprovada a responsabilidade criminal, com sentença penal condenatória transitada em julgado. (art. 23) 

 
b) De acordo com o disposto na Lei n. 8.935/1994, a responsabilidade criminal dos notários e oficiais de registro 

será individualizada, como ocorre quando da aplicação do Direito Penal aos demais agentes públicos, aplicando-
se na integralidade a legislação relativa aos crimes contra a administração pública, por se tratar de atividade 
delegada. (art. 24) 

 
c) É livre a escolha do tabelião de notas, qualquer que seja o domicílio das partes ou o lugar de situação dos 

bens objeto do ato ou negócio. (art. 8º) 

 
d) De acordo com o disposto na Lei n. 8.935/1994, a responsabilidade civil dos notários e oficiais de registro é 

subsidiária, não respondendo eles direta ou pessoalmente pelos prejuízos que causarem a terceiros, exceto nos 
casos de dolo direito. (art. 22) 
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Ano: 2016 
Banca: IESES 
Órgão: TJ-MA 
Prova: Titular de Serviços de Notas e de Registros - Provimento 
 

A respeito da Lei Federal nº 8.935/94, examine as seguintes proposições: 
I. Os Notários e Oficiais de Registro são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem a 

terceiros, somente, na hipótese de culpa, pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou escreventes 
que autorizarem, assegurado o direito de regresso, conforme a Lei Federal nº 13.286/16. 

 
II. Considerando que o Registrador e o Notário são agentes públicos, exercendo em caráter privado, função 
pública delegado pelo Estado, o prazo para o ajuizamento de eventual ação de reparação civil contra tais 
profissionais do direito é de 5 (cinco) anos, contados da data de lavratura do ato registral ou notarial, conforme 
a Lei Federal nº 13.286/16. 
 
III. Os Notários e Oficiais de Registro são civilmente responsáveis, por todos os prejuízos que causarem a 
terceiros, somente, na hipótese de conduta dolosa, pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou 
escreventes que autorizarem, assegurado o direito de regresso, conforme a Lei Federal nº 13.286/16. 
 
IV. A responsabilidade criminal será individualizada, aplicando-se, no que couber, a legislação relativa aos crimes 
contra a administração pública.  
 

a) Os itens I e III estão corretos. 

 
b) Os itens II e III estão corretos.  

 
c) Os itens II e IV estão corretos.  

 
d) Somente o item IV está correto.  
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Ano: 2016 
Banca: IESES 
Órgão: TJ-MA 
Prova: Titular de Serviços de Notas e de Registros - Provimento 
 

A respeito da Lei Federal nº 8.935/94, examine as seguintes proposições: 
I. Os Notários e Oficiais de Registro são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem a 

terceiros, somente, na hipótese de culpa, pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou escreventes 
que autorizarem, assegurado o direito de regresso, conforme a Lei Federal nº 13.286/16. (art. 22) 

 
II. Considerando que o Registrador e o Notário são agentes públicos, exercendo em caráter privado, função 
pública delegado pelo Estado, o prazo para o ajuizamento de eventual ação de reparação civil contra tais 
profissionais do direito é de 5 (cinco) anos, contados da data de lavratura do ato registral ou notarial, conforme 
a Lei Federal nº 13.286/16. (art. 22 § único) 
 
III. Os Notários e Oficiais de Registro são civilmente responsáveis, por todos os prejuízos que causarem a 
terceiros, somente, na hipótese de conduta dolosa, pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou 
escreventes que autorizarem, assegurado o direito de regresso, conforme a Lei Federal nº 13.286/16. (art. 22) 
 
IV. A responsabilidade criminal será individualizada, aplicando-se, no que couber, a legislação relativa aos crimes 
contra a administração pública.(art. 24) 
 

a) Os itens I e III estão corretos. 

 
b) Os itens II e III estão corretos.  

 
c) Os itens II e IV estão corretos.  

 
d) Somente o item IV está correto.  
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RESPONSABILIDADE POR DÉBITOS TRABALHISTAS 
JUNHO/2015  

 

 

TST: A atual jurisprudência desta Corte entende que a 

sucessão de empregadores, no caso de cartório extrajudicial, 

somente se opera quando, além da transferência da unidade 

econômico-jurídica que integra o estabelecimento, não haja 

solução de continuidade na prestação dos serviços. 



A C Ó R D Ã O - JUNHO DE 2015 

(5ª Turma) 

GMMHM/fm/prg/ps 

RECURSO DE REVISTA. CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA AD CAUSAM DA SERVENTIA. Com esteio no que preconiza o artigo 

236 da Constituição Federal e a Lei nº 8.935/94, que dispõe sobre serviços 

notariais e de registro, esta Corte tem entendido que o cartório extrajudicial não 

detém legitimidade para figurar no polo passivo em face da ausência de 

personalidade jurídica. Precedentes. Recurso de Revista conhecido e provido. 

MUDANÇA DE TITULARIDADE DE CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL. 

RESPONSABILIDADE. SUCESSÃO TRABALHISTA. A atual jurisprudência desta 

Corte entende que a sucessão de empregadores, no caso de cartório extrajudicial, 

somente se opera quando, além da transferência da unidade econômico-jurídica 

que integra o estabelecimento, não haja solução de continuidade na prestação 

dos serviços. 

Na hipótese dos autos, verifica-se do acórdão recorrido que o Reclamante não 

laborou para o novo titular da serventia. Portanto, o entendimento firmado pelo 

Tribunal Regional encontra-se em dissonância com a jurisprudência desta Corte. 

Recurso de Revista conhecido e provido. 



09 DE NOVEMBRO DE 2017 
 
Nova titular de cartório é isenta de responsabilidade por débitos trabalhistas de ex- empregado 
 
A mudança de titularidade não caracterizou sucessão. 
A Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho admitiu o recurso da tabeliã do 22° Tabelião de Notas da 
Capital, em São Paulo, contra condenação ao pagamento de dívidas trabalhistas reconhecidas em processo 
movido por um escrevente demitido antes que ela assumisse a titularidade do cartório. A decisão segue o 
entendimento do TST de que a troca de titularidade não caracteriza sucessão trabalhista. 
O escrevente pedia a responsabilização da nova titular pelas obrigações trabalhistas não cumpridas pelo 
antecessor. Nomeada em outubro de 2011, já na vigência da lei que exige o ingresso nas atividades notariais 
mediante aprovação em concurso público, a tabeliã questionou a tese de que a alteração da titularidade do 
cartório de notas acarreta a sucessão do empregador nos contratos de trabalho. “Não o contratei para trabalhar, 
portanto não houve a continuidade na prestação do serviço”, sustentou. 
O Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região (SP) desconsiderou a questão da não contratação. “O contrato de 
trabalho anotado na CTPS do empregado consta como empregador o 22o Tabelião de Notas da Capital, a quem 
cabe responder pelas obrigações trabalhistas devidas aos seus empregados, independentemente de quem for o 
responsável pelo cartório”, disse a decisão. 
A tese do regional foi afastada pela Terceira Turma. Segundo o relator, ministro Alexandre Agra Belmonte, o TST 
já sedimentou o entendimento de que não caracteriza sucessão trabalhista quando o empregado do titular 
anterior não prestou serviços ao novo titular do cartório. “É preciso haver a continuidade na prestação dos 
serviços ao novo delegatário para caracterizar a sucessão”, explicou. 
Por unanimidade, a Turma proveu o recurso para excluir a condenação. FONTE: TST 



STJ divulga entendimento sobre 

responsabilidade por atos de cartórios 
4 de maio de 2016, 14h50 

O Superior Tribunal de Justiça entende que os tabelionatos são instituições 

administrativas, desprovidos de personalidade jurídica e sem patrimônio próprio. 

Assim, os cartórios não se caracterizam como empresa ou entidade, motivo pelo qual 

é pessoal a responsabilidade do oficial de registros públicos por seus atos e 

omissões. 

Com base nesse posicionamento, o ministro Humberto Martins, da 2ª Turma, negou 

pedido do Cartório do Primeiro Ofício de São Sebastião (SP) para que fosse 

reconhecida a sua legitimidade em ação de cobrança indevida de tributo. A serventia 

cartorária alegou que o imposto fora recolhido em seu nome, o que autorizaria o 

pedido de restituição tributária pelo serviço notarial. 

“Os serviços de registros públicos, cartórios e notariais não detêm personalidade 

jurídica, de modo que quem responde pelos atos decorrentes dos serviços notariais é 

o titular do cartório. Logo, o tabelionato não possui legitimidade para figurar como 

polo ativo”, afirmou o ministro em seu voto. 

 

FONTE: Revista Consultor Jurídico, 4 de maio de 2016, 14h50 



FONTES DO DIREITO NOTARIAL 
 

1) FONTES CONSTITUCIONAIS 

 

1.1) FONTES CONSTITUCIONAIS DIRETAS: TRATAM ESPECIFICAMENTE DA ATIVIDADE NOTARIAL 

 

a) DIREITO DE RECEBER INFORMAÇÕES E CERTIDÕES 

 

art. 5º, XXXIII - todos têm direito de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo 

ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à 

segurança da sociedade e do Estado.  

 

 art. 5º, XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas: (…) b) a obtenção de certidões em 

repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal; Regulamentado pela Lei 

12.527/2011 (Lei do Acesso à Informação) 

 

b) VEDAÇÃO DE RECUSAR FÉ AOS DOCUMENTOS PÚBLICOS 

 

art. 19, (…) II: É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 

II - recusar fé aos documentos públicos; 

 

c) COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO 

 

art. 22, I - Direito Notarial é sub-ramo do Direito Civil # art. 22, XXV 



d) PODER FISCALIZATÓRIO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA 

 

art. 103-B § 4º: Compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e 

do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além de outras atribuições que lhe forem 

conferidas pelo Estatuto da Magistratura: III - receber e conhecer das reclamações contra membros ou 

órgãos do Poder Judiciário, inclusive contra seus serviços auxiliares, serventias e órgãos prestadores de 

serviços notariais e de registro que atuem por delegação do poder público ou oficializados, sem prejuízo da 

competência disciplinar e correicional dos tribunais, podendo avocar processos disciplinares em curso e 

determinar a remoção, a disponibilidade ou a aposentadoria com subsídios ou proventos proporcionais ao 

tempo de serviço e aplicar outras sanções administrativas, assegurada ampla defesa;                                   

 

e) PREVISÃO CONSTITUCIONAL DA DELEGAÇÃO ESTATAL, DA LEI ORGÂNICA, DA LEI 

GERAL DE EMOLUMENTOS, DA FISCALIZAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO E DO INGRESSO NA 

ATIVIDADE MEDIANTE CONCURSO 

 

art. 236: Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder 

Público.              

§ 1º  Lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos notários, dos oficiais de 

registro e de seus prepostos, e definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário. (Lei 8935/94) 

§ 2º  Lei federal estabelecerá normas gerais para fixação de emolumentos relativos aos atos praticados pelos 

serviços notariais e de registro.  (Lei 10.169/2000)             

§ 3º  O ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público de provas e títulos, não se 

permitindo que qualquer serventia fique vaga, sem abertura de concurso de provimento ou de remoção, por 

mais de seis meses. 



1.2) FONTES CONSTITUCIONAIS INDIRETAS:  INFORMAM PRINCÍPIOS DE GRANDE INFLUÊNCIA NA 

ATIVIDADE 

 

A atividade notarial é exercida em caráter privado por delegação do Poder Público. 

 

art. 5º, II: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei -  AMPLA 

LIBERDADE DOS PARTICULARES QUE PODE SER FORMALIZADA NOS ATOS NOTARIAIS. 

 

art. 37: A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (…) 

- PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, AOS QUAIS O TABELIÃO ESTÁ ADSTRITO. 

 

2) FONTES LEGAIS  

 

a) Lei 7.433/85 e seu regulamento, o Decreto 93.240/86: tratam dos requisitos das escrituras públicas, 

especialmente as escrituras imobiliárias; 

b) Lei 8935/94: competência notarial, direitos e deveres; 

c) Lei 11.441/2007: disciplina a separação, o divórcio, o inventário e a partilha por escritura pública (lei 

regulamentada pela Resolução 35/2007 e por provimentos de corregedorias estaduais). 

d) Lei 10.257/2001 (Estatuto da Cidade): contém previsões que exigem a escritura pública 

e) Código Civil: contém inúmeros dispositivos que tratam de requisitos de atos notariais ou da obrigatoriedade da 

forma pública. 



PRINCÍPIOS DA ATIVIDADE NOTARIAL 

 

Fundamento da atividade notarial: segurança 

jurídica. O tabelião é o Estado protegendo os 

interesses particulares com relevância e reflexo 

para a sociedade e para o próprio Estado. 

Como ente estatal, o tabelião está sujeito aos 

princípios da Administração Pública e como 

agente a serviço dos particulares, o tabelião 

deve operar em obediência aos princípios do 

direito privado.  



a) Princípios constitucionais da administração pública - art. 37 CR/88 

 

1 - Princípio da Legalidade 

2 - Princípio da Impessoalidade 

3 - Princípio da Moralidade 

4 - Princípio da Publicidade 

5 - Princípio da Eficiência 

 

LIMPE 



1 - Princípio da Legalidade 

 

O tabelião deve agir conforme a lei e fiscalizar rigorosamente o cumprimento da lei nos atos que instrumentaliza. Ele não pode 

fazer o que quer, mas pode e deve agir no cumprimento das competências previstas na Lei 8935/94.  

 

Os requisitos formais dos atos estão previstos no art. 215 do Código Civil. 

 

Art. 215 CC: A escritura pública, lavrada em notas de tabelião, é documento dotado de fé pública, fazendo prova plena. 

 

§ 1o Salvo quando exigidos por lei outros requisitos, a escritura pública deve conter: 

I - data e local de sua realização; 

II - reconhecimento da identidade e capacidade das partes e de quantos hajam comparecido ao ato, por si, como 

representantes, intervenientes ou testemunhas; 

III - nome, nacionalidade, estado civil, profissão, domicílio e residência das partes e demais comparecentes, com a indicação, 

quando necessário, do regime de bens do casamento, nome do outro cônjuge e filiação; 

IV - manifestação clara da vontade das partes e dos intervenientes; 

V - referência ao cumprimento das exigências legais e fiscais inerentes à legitimidade do ato; 

VI - declaração de ter sido lida na presença das partes e demais comparecentes, ou de que todos a leram; 

VII - assinatura das partes e dos demais comparecentes, bem como a do tabelião ou seu substituto legal, encerrando o ato. 

§ 2o Se algum comparecente não puder ou não souber escrever, outra pessoa capaz assinará por ele, a seu rogo. 

§ 3o A escritura será redigida na língua nacional. 

§ 4o Se qualquer dos comparecentes não souber a língua nacional e o tabelião não entender o idioma em que se expressa, 

deverá comparecer tradutor público para servir de intérprete, ou, não o havendo na localidade, outra pessoa capaz que, a 

juízo do tabelião, tenha idoneidade e conhecimento bastantes. 

§ 5o Se algum dos comparecentes não for conhecido do tabelião, nem puder identificar-se por documento, deverão participar 

do ato pelo menos duas testemunhas que o conheçam e atestem sua identidade. 



O tabelião é profissional do direito com competência e autonomia (art. 3º da Lei 8935/94) para 

escolher o instrumento adequado dentre aqueles previstos no art. 7º da Lei 8935/94. 

 

Art. 3º Notário, ou tabelião, e oficial de registro, ou registrador, são profissionais do direito, dotados de 

fé pública, a quem é delegado o exercício da atividade notarial e de registro. 

 

Art. 7º Aos tabeliães de notas compete com exclusividade: 

 

        I - lavrar escrituras e procurações, públicas; 

        II - lavrar testamentos públicos e aprovar os cerrados; 

        III - lavrar atas notariais; 

        IV - reconhecer firmas; 

        V - autenticar cópias. 

 

Art. 6º Aos notários compete: 

        I - formalizar juridicamente a vontade das partes; 

     II - intervir nos atos e negócios jurídicos a que as partes devam ou queiram dar forma legal ou 

autenticidade, autorizando a redação ou redigindo os instrumentos adequados, conservando os 

originais e expedindo cópias fidedignas de seu conteúdo; 

        III - autenticar fatos. 

 

Tabelião tem ampla discricionariedade para a escolha do meio mais adequado de instrumentalizar o 

ato desejado pelas partes. Isto significa que ele não está restrito aos atos e negócios tipificados no 

Código Civil ou em qualquer outra norma, podendo formalizar atos ou negócios atípicos.  



O princípio constitucional da legalidade, aplicado à atividade notarial, 

exige também o respeito à delimitação territorial, prevista no art. 9º da 

Lei 8935/94.  

 

Art. 9º O tabelião de notas não poderá praticar atos de seu ofício fora 

do Município para o qual recebeu delegação. 

 

Outra questão importante: o tabelião tem o dever de informar às partes 

sobre as leis incidentes nos atos e negócios que realizam. Por isso, é 

conveniente lançar no ato a indicação da lei. 

 

Aqui existe um ponto relevante: a qualificação da ata notarial é bem 

distinta da qualificação da escritura pública. A escritura pública não 

pode ser lavrada se, a critério do tabelião, há um ilícito ou até mesmo 

uma irregularidade administrativa. A ata notarial, ao contrário, deve ser 

lavrada, até mesmo, para se constituir em prova do ilícito. Ex: 

documento de identidade ilegível. Isso deve integrar a ata notarial, mas 

impede a elaboração de uma escritura. 



2 - Princípio da Impessoalidade 

 

Lei 8935/94, art. 27. No serviço de que é titular, o notário e o registrador 

não poderão praticar, pessoalmente, qualquer ato de seu interesse, ou 

de interesse de seu cônjuge ou de parentes, na linha reta, ou na 

colateral, consangüíneos ou afins, até o terceiro grau. 



3 - Princípio da Moralidade  

 

Este princípio é violado também quando se viola a impessoalidade, tratada anteriormente.  

 

Por este princípio, os tabeliães devem buscar, além da própria lei, fundamentos morais e éticos para a 

sua atuação. O tabelião deve agir e demonstrar a boa-fé de sua conduta em relação aos próprios atos.  

 

Lei 8935/94, art. 30. São deveres dos notários e dos oficiais de registro: 

V - proceder de forma a dignificar a função exercida, tanto nas atividades profissionais como na vida 

privada; 

 

Todavia, o tabelião não deve arvorar-se em ser o dono da moral e dos bons costumes, especialmente 

quando se tratar de atas notariais. Se o fato a ser constatado é contrário à moral vigente, mais uma razão 

para o tabelião lavrar a ata, não devendo negar-se sob este pretexto, pq a ata pode ser o instrumento de 

prova da conduta imoral constatada. Ex: documentar por ata notarial fatos com conteúdos pornográficos. 



4 - Princípio da Publicidade 

 

A publicidade tem por objetivo garantir à totalidade de pessoas o conhecimento 

amplo e irrestrito de certas situações e informações, sejam elas de natureza 

pessoal ou geral. 

 

Indica que todo ato realizado pela administração deve ser de conhecimento geral, 

ou seja, público. Esta publicidade, porém, não é ilimitada, pois a lei garante ao 

Estado e aos particulares o sigilo de algumas informações. 

 

No que diz respeito aos tabeliães, é fundamental entender que o tabelião, no 

exercício da sua atividade, recebe informações e documentos de natureza 

reservado dos usuários. Estas informações, mesmo sendo formalizadas por 

instrumentos públicos, não podem ser públicas.  

 

Temos de distinguir a forma pública da publicidade. A forma pública é a solenidade 

que a lei exige, ou faculta, para garantir ou ampliar a segurança jurídica dos atos e 

negócios. A forma pública decorre da intervenção do notário com sua fé pública.  

Já a publicidade é efeito da lavratura do ato. Então ela pode ser mitigada quando 

envolva a intimidade do usuário ou para proteger sua família. O fundamento aí 

encontra-se no art. 5º, X, que prevê como direito fundamental o direito à intimidade 

e vida privada, e este direito também deve ser respeitado quando as pessoas 

elegeram a forma pública para conferir mais segurança jurídica para os seus 

interesses.  



Além disso, a Lei 12.527/2011 (Lei do Acesso à Informação), em seu art. 31, II 

prevê: 

 

Art. 31.  O tratamento das informações pessoais deve ser feito de forma 

transparente e com respeito à intimidade, vida privada, honra e imagem das 

pessoas, bem como às liberdades e garantias individuais.  

§ 1o  As informações pessoais, a que se refere este artigo, relativas à 

intimidade, vida privada, honra e imagem:  

I - terão seu acesso restrito, independentemente de classificação de sigilo 

e pelo prazo máximo de 100 (cem) anos a contar da sua data de produção, a 

agentes públicos legalmente autorizados e à pessoa a que elas se referirem; 

e  

II - poderão ter autorizada sua divulgação ou acesso por terceiros diante 

de previsão legal ou consentimento expresso da pessoa a que elas se 

referirem.  



Existe a possibilidade de o Poder Judiciário 

determinar a exibição reservado de qualquer 

documento sigiloso, conforme consta do art. 31 § 3º, III 

da Lei de Acesso à Informação. 

 

§ 3o  O consentimento referido no inciso II do § 1o 

não será exigido quando as informações forem 

necessárias:  

III - ao cumprimento de ordem judicial;  



Existe controvérsia, mas não faz sentido alegar que quem quer preservar a 

intimidade não deve formalizar seus atos por instrumento público, na medida 

em que isso seria negar a própria forma pública. Cabe aqui lembrar da 

diferença entre forma pública e publicidade. 

 

Há possibilidade de a própria parte renunciar, expressa ou tacitamente, à 

preservação da sua intimidade. Exemplo clássico de renúncia tácita ocorre 

com o ingresso do ato notarial no registro. Como o efeito do registro é a 

publicidade geral e irrestrita, não há razão para o notário manter qualquer 

reserva sobre o ato.  



Não se pode esquecer que o art.1º da 

lei 8935/94 estabelece que “serviços 

notariais e de registro são a 

organização técnica e administrativa 

destinados a garantir a publicidade, 

autenticidade, segurança e eficácia dos 

atos jurídicos.”.  

 

  



5 - Princípio da Eficiência 

 

Impõe-se ao agente público a realização de tarefas com maior rendimento, exigindo do 

mesmo resultados positivos quanto ao atendimento ao público e satisfazendo aos 

anseios da comunidade.  

Ao tabelião e ao registrador, a eficiência está expressa inclusive em regramento 

especial, a Lei 8.935/94, que em seu art. 4º: 

 “Os serviços notariais e de registro serão prestados, de modo eficiente e adequado, em 

dias e horários estabelecidos pelo juízo competente, atendidas as peculiaridades locais, 

em local de fácil acesso ao público e que ofereça segurança para o arquivamento de 

livros e documentos.”  

Não confundir com a eficácia prevista no art. 1º da Lei 8935/94. Eficácia é a aptidão para 

produzir efeitos e, obviamente, somente por meio de atos eficazes juridicamente é que 

será possível obter a segurança jurídica. 



2 - Princípios de Direito Privado 

a)Liberdade de contratar ou autonomia da vontade 

b)Princípio da Obrigatoriedade (Pacta Sunt Servanda) 

c)Supremacia da Ordem Pública 

d)Princípio da Probidade e Boa-Fé 



a) Liberdade de contratar ou autonomia da vontade 

Art. 5º, II CF: Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa 

senão em virtude de lei. 

A despeito de estar vinculado ao princípio da legalidade quanto aos atos que pode 

praticar, o tabelião pode formalizar a vontade das partes em consonância com a 

ampla liberdade contratual basilar de nosso Estado de Direito. 

 

Art. 7º Aos tabeliães de notas compete com exclusividade: 

        I - lavrar escrituras e procurações, públicas; 

        II - lavrar testamentos públicos e aprovar os cerrados; 

        III - lavrar atas notariais; 

        IV - reconhecer firmas; 

        V - autenticar cópias. 



b) Princípio da Obrigatoriedade (Pacta Sunt Servanda) 

O contrato faz lei entre as partes. Este é o princípio que dá segurança às 

relações contratuais e que, portanto, proíbe a retratabilidade pura e simples de 

uma das partes. 

Lembrando que é atenuado por princípios como boa-fé e função social dos 

contratos e também pela teoria da imprevisão. Não quer dizer que o tabelião 

vai prejulgar as relações contratuais, mas deve alertar as partes sobre, por 

exemplo, cláusulas excessivamente onerosas em desfavor de uma das partes. 



c) Supremacia da Ordem Pública 

Quanto aos serviços notariais, a supremacia da ordem pública impõe também 

uma limitação: ao delegado do serviço é vedado negar a prestação do serviço. 

A doutrina denomina esta situação de "contrato coativo”, pois o tabelião é 

obrigado a prestar o serviço. Esta situação poderia até configurar crime de 

prevaricação, previsto no art. 319 do Código Penal. A discricionariedade do 

tabelião limita-se a verificar a identidade e a capacidade das partes, bem como 

as condições legais para o ato.  

A responsabilidade pela redação do ato notarial, escritura, ata ou certidão é do 

tabelião, não sendo obrigado a adotar os textos das minutas que 

eventualmente lhe são apresentadas. 



d) Princípio da Probidade e Boa Fé 

 

A opção pela forma pública, seja facultativa ou legal, indica o respeito pelo 

princípio da boa-fé subjetiva, isto é, que indica que os usuários têm 

conhecimento dos direitos e deveres que assumem e dos efeitos que o 

contrato produzirá. O princípio da boa-fé objetiva implica em respeito e 

atenção aos reflexos das normas contratuais, portanto, eventual malícia dos 

partes deve ser revelada com clareza no momento da formalidade notarial, a 

fim de reduzir a possibilidade de controvérsia entre os contratantes no futuro.  

 

  



PRINCÍPIOS TÍPICOS DE DIREITO NOTARIAL 

1 – PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE 

2 - PRINCÍPIO DA AUTENTICIDADE 

3 - PRINCÍPIO DA EFICÁCIA 

4 – PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA 

5 – PRINCÍPIO DA CAUTELARIDADE 

6 – PRINCÍPIO DA JURIDICIDADE 

7 – PRINCÍPIO DA IMEDIAÇÃO 

8 – PRINCÍPIO DA ROGAÇÃO 

9 – PRINCÍPIO DO CONSENTIMENTO 

10 – PRINCÍPIO DA UNIDADE FORMAL DO ATO 

11 – PRINCÍPIO DA NOTORIEDADE OU FÉ PÚBLICA 

12 – PRINCÍPIO DA ECONOMIA 

13 – PRINCÍPIO DA AUTORIA 

14 – PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA 

15 – PRINCÍPIO DO DEVER DE EXERCÍCIO 



1 – PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE 

2 - PRINCÍPIO DA AUTENTICIDADE 

O DOCUMENTO QUE FOI OBJETO DE UMA INTERNVENÇÃO 

NOTARIAL CARREGA UMA PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE 

EXISTÊNCIA E/OU VERACIDADE. CONSEQUÊNCIA DA FÉ PÚBLICA 

NOTARIAL. 

CPC, art. 411. Considera-se autêntico o documento quando: 
I - o tabelião reconhecer a firma do signatário; 
 

3 - PRINCÍPIO DA EFICÁCIA 

APTIDÃO PARA PRODUZIR EFEITOS. CONSEQUÊNCIA DA FÉ 

PÚBLICA NOTARIAL. 

NÃO CONFUNDIR COM EFICIÊNCIA. 
 

4 – PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA 

CORRESPONDE A UMA ORDEM. ATUAÇÃO SOB O PRISMA DA 

LEGALIDADE E SEGURANÇA (PARA AS PARTES, PARA A 

SOCIEDADE E PARA O ESTADO). CONSEQUÊNCIA DA FÉ PÚBLICA 

NOTARIAL.  



5- PRINCÍPIO DA CAUTELARIDADE 

FUNÇÃO NOTARIAL COMO INSTRUMENTO DE PACIFICAÇÃO SOCIAL. 

ESTABELECE UM VIÉS PREVENTIVO NO ATUAR DO TABELIÃO. 

EVITA FUTUROS VÍCIOS E LIDES. 

  

6 – PRINCÍPIO DA JURIDICIDADE 

  

IMPORTA NA FUNÇÃO DO NOTÁRIO EM RECEBER A VONTADE DAS 

PARTES, NA QUALIFICAÇÃO JURÍDICA DESSA VONTADE E NA CRIAÇÃO 

DO INSTRUMENTO JURÍDICO ADEQUADO. 

O TABELIÃO DESENVOLVE A ATIVIDADE DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO 

DAS PARTES QUANTO AOS ATOS AOS QUAIS ESTAS LHE REQUEREM A 

LAVRATURA. 

A JURIDICIDADE DA FUNÇÃO NOTARIAL DIVIDE-SE EM DOIS 

MOMENTOS: 

1 - POLICIA JURÍDICA: AFASTA ATOS CONTRÁRIOS AO ORDENAMENTO 

JURÍDICO. 

2 -  ZELAR PELA CORRETA MANIFESTAÇÃO DA VONTADE DAS PARTES. 



7 – PRINCÍPIO DA IMEDIAÇÃO 

GARANTIA DO ADEQUADO E CORRETO FLUXO DE IDEIAS, EM RAZÃO DA 

PROXIMIDADE. NÃO IMPLICA PRESENÇA FÍSICA. 

8 – PRINCÍPIO DA ROGAÇÃO 

O TABELIÃO NÃO ATUA DE OFÍCIO. 

OBS.: ATAS NOTARIAIS. 

9 – PRINCÍPIO DO CONSENTIMENTO 

CONSENTIMENTO LIVRE DE QUALQUER DEFEITO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. 

NÃO SE ADMITE ATO NOTARIAL SEM CONSENTIMENTO, SALVO ATA 

NOTARIAL. 

10 – PRINCÍPIO DA UNIDADE FORMAL DO ATO 

PRINCÍPIO MAIS CONTROVERTIDO. O ATO NOTARIAL DEVE TER UNIDADE DE 

CONTEXTO, TEMPO E LUGAR. 



11 – PRINCÍPIO DA NOTORIEDADE OU FÉ PÚBLICA 

RECONHECIMENTO DE QUE OS ATOS QUE O TABELIÃO PRESENCIA OU DECLARA COMO 

VERDADEIROS TÊM PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. 

ART. 374, IV CPC: 

Não dependem de prova os fatos: 

IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade. 

 

12 – PRINCÍPIO DA ECONOMIA 

ORIENTAÇÃO SOBRE A OPÇÃO MAIS ECONÔMICA PARA AS PARTES, TANTO EM 

RELAÇÃO AO ATO A SER REALIZADO QUANTO EM RELAÇÃO AOS ASPECTOS 

TRIBUTÁRIOS, CASO EXISTAM ALTERNATIVAS. 



13 – PRINCÍPIO DA AUTORIA 

O TABELIÃO É AUTOR E RESPONSÁVEL ÚNICO PELO DOCUMENTO NOTARIAL. 

  

14 – PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA 

VINCULADO AO PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE. TABELIÃO A SERVICO DE 

TODAS AS PARTES DO NEGÓCIO, MESMO QUE TENHA SIDO PROCURADO POR 

APENAS UMA.  

 

15 – PRINCÍPIO DO DEVER DE EXERCÍCIO 

OBRIGAÇÃO DO TABELIÃO EXERCER A SUA FUNÇÃO, SEM QUALQUER TIPO DE 

DISCRIMINAÇÃO. 

  



Ano: 2014 

Banca: VUNESP 

Órgão: TJ-SP 

Prova: Titular de Serviços de Notas e de Registros - Remoção  

Qual dos princípios a seguir não é próprio da atividade notarial?  

  

a) Princípio da publicidade 

b) Princípio do contraditório  

c) Princípio da unicidade do ato. 

d) Princípio da instância.  

  

https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/provas/vunesp-2014-tj-sp-titular-de-servicos-de-notas-e-de-registros-remocao
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Ano: 2014 

Banca: VUNESP 

Órgão: TJ-SP 

Prova: Titular de Serviços de Notas e de Registros - Remoção  

Qual dos princípios a seguir não é próprio da atividade notarial?  

  

a) Princípio da publicidade 

b) Princípio do contraditório  

c) Princípio da unicidade do ato. 

d) Princípio da instância.  
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Ano: 2015 

Banca: CONSULPLAN 

Órgão: TJ-MG 

Prova: Titular de Serviços de Notas e de Registro  

 

Quanto aos princípios da função notarial, é correto afirmar:  

  

a) O princípio da juridicidade não se aplica às outras atribuições em que se 

desdobra a atividade notarial, tais como o reconhecimento de firmas e 

autenticação de cópias. 

  

b) O princípio da cautelaridade tem por fundamento a atuação do notário fora da 

lide, dado que sua atividade possui traço marcantemente consensual.  

  

c) No notariado brasileiro vigora o princípio rogatório, pelo qual é vedado ao 

notário agir de ofício, restando condicionada sua atuação profissional à 

provocação da parte interessada, exceto na hipótese do autorrequerimento.  

  

d) O princípio da técnica tem aplicação apenas no desenvolvimento jurídico da 

função notarial, não se estendendo à organização interna do serviço, dado que a 

gestão é privada e se sujeita ao modelo definido pelo titular da delegação.  

https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/provas/consulplan-2015-tj-mg-titular-de-servicos-de-notas-e-de-registro


Ano: 2015 

Banca: CONSULPLAN 

Órgão: TJ-MG 

Prova: Titular de Serviços de Notas e de Registro  

 

Quanto aos princípios da função notarial, é correto afirmar:  

  

a) O princípio da juridicidade não se aplica às outras atribuições em que se 

desdobra a atividade notarial, tais como o reconhecimento de firmas e 

autenticação de cópias. 

  

b) O princípio da cautelaridade tem por fundamento a atuação do notário fora da 

lide, dado que sua atividade possui traço marcantemente consensual.  

  

c) No notariado brasileiro vigora o princípio rogatório, pelo qual é vedado ao 

notário agir de ofício, restando condicionada sua atuação profissional à 

provocação da parte interessada, exceto na hipótese do autorrequerimento.  

  

d) O princípio da técnica tem aplicação apenas no desenvolvimento jurídico da 

função notarial, não se estendendo à organização interna do serviço, dado que a 

gestão é privada e se sujeita ao modelo definido pelo titular da delegação.  

https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/provas/consulplan-2015-tj-mg-titular-de-servicos-de-notas-e-de-registro


Ano: 2016 

Banca: IESES 

Órgão: TJ-PA 

Prova: Titular de Serviços de Notas e de Registros - Provimento  
 

Em relação aos princípios que regem a função notarial, está 

INCORRETO afirmar:  

  

a) Princípio da publicidade, pelo qual os atos notariais devem 

ser levados a conhecimento geral, de forma ilimitada. 

b) Princípio rogatório, que determina que o notário não pode 

agir de ofício, necessitando da provocação da parte interessada.  

c) Princípio da cautelaridade, que determina que a função 

notarial se desenvolva na esfera da realização voluntária do 

direito, prevenindo litígios. 

d) Princípio da imparcialidade, que determina que o tabelião 

esteja acima dos interesses das partes, sendo sua obrigação 

protegê-las com igualdade. 
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Ano: 2016 

Banca: IESES 

Órgão: TJ-PA 

Prova: Titular de Serviços de Notas e de Registros - Provimento  
 

Em relação aos princípios que regem a função notarial, está 

INCORRETO afirmar:  

  

a) Princípio da publicidade, pelo qual os atos notariais devem 

ser levados a conhecimento geral, de forma ilimitada. 

b) Princípio rogatório, que determina que o notário não pode 

agir de ofício, necessitando da provocação da parte interessada.  

c) Princípio da cautelaridade, que determina que a função 

notarial se desenvolva na esfera da realização voluntária do 

direito, prevenindo litígios. 

d) Princípio da imparcialidade, que determina que o tabelião 

esteja acima dos interesses das partes, sendo sua obrigação 

protegê-las com igualdade. 
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CLASSIFICAÇÃO DOS ATOS NOTARIAIS 

1) ATAS NOTARIAIS: TODO E QUALQUER ATO DO TABELIÃO 

CUJA FINALIDADE SEJA SIMPLESMENTE AUTENTICAR CERTO 

FATO, PRÉ-CONSTITUINDO PROVA. (ART. 6°, III da lei 8935/94) 

2) ESCRITURAS PÚBLICAS: FORMALIZAM JURIDICAMENTE A 

VONTADE DAS PARTES. O NOTÁRIO INERVÉM NOS ATOS E 

NEGÓCIOS JURÍDICOS A QUE AS PARTES DEVAM OU QUEIRAM 

DAR FORMA LEGAL E AUTENTICIDADE, REDIGINDO O 

INSTRUMENTO ADEQUADO PARA PROPICIAR A PLENA 

EFICÁCIA. (ART. 6°, I e II da lei 8935/94) 



ATAS NOTARIAIS 

 

1) AUTENTICAÇÕES 

2) ATAS NOTARIAIS (stricto sensu) 



1) AUTENTICAÇÕES 

ATOS QUE DETERMINAM A IDENTIDADE ENTRE DOCUMENTOS OU ENTRE 

UMA ASSINATURA E UMA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE.  

1.1) AUTENTICAÇÕES STRICTO SENSU 

1.2) RECONHECIMENTO DE FIRMA 



1.1) AUTENTICAÇÕES STRICTO SENSU - ato que determina a 

identidade entre um documento e sua cópia fiel. Dois atos 

realizam esta finalidade: 

a) pública-forma: cópia autêntica e integral de um documento, 

feita por um tabelião e que substitui o original. Desuso. 

b) autenticação de cópia de documento: declaração do tabelião 

de que a cópia corresponde ao original que lhe foi apresentado 

e com o qual conferiu. 



1.2) RECONHECIMENTO DE FIRMA - ato que determina a autoria de uma assinatura, 

vinculando-a a certo e determinado documento particular. Subdivide-se em: 

a) reconhecimento por autenticidade: o tabelião declara que o documento foi 

firmado em sua presença. 

b) reconhecimento por semelhança: o tabelião declara que a assinatura constante em 

um documento é semelhante a outra presente em uma ficha de assinaturas 

previamente depositada no tabelionato pela parte signatária. O tabelião não dá 

certeza da autoria, mas da semelhança da assinatura. 

c) reconhecimento por abono: o reconhecimento da assinatura é feito pela cognição e 

fé de um terceiro, alheio ao tabelião, que declara, sob responsabilidade civil e penal, 

a autoria de certa e determinada assinatura em um documento. Pouca segurança. 



2) ATAS NOTARIAIS (stricto sensu) 

 

INSTRUMENTOS QUE VERIFICAM E DESCREVEM A OCORRÊNCIA DE 

CERTO FATO, PORMENORIZANDO-O COM A FINALIDADE DE PRÉ-

CONSTITUIR PROVA JURÍDICA. 



ESCRITURAS PÚBLICAS 

 

1) PROCURAÇÕES: FORMALIZAM O MANDATO, PROPICIANDO A 

REPRESENTAÇÃO PARA ATOS OU NEGÓCIOS. 

2) NEGOCIAIS: FORMALIZAM NEGÓCIOS, VIA DE REGRA IMOBILIÁRIOS. 

3) TESTAMENTOS: ATO DE DISPOSIÇÃO DA TOTALIDADE DE BENS, OU DE 

PARTE DELES, OU DE DECLARAÇÕES DE CARÁTER NÃO PATRIMONIAL, 

PARA PRODUZIR EFEITOS DEPOIS DA MORTE DA PESSOA. 



ASPECTOS DA FORMA NOTARIAL 

 

Aspectos extrínsecos: se relacionam com a forma como se materializa o ato notarial. Pode ser: 

1) protocolar ou extraprotocolar 

2) escrituração 

3) sinal público 

4) apostilamento ou reconhecimento do sinal público 

5) redação em língua nacional 

6) traslados e certidões  

7) chancela mecânica e selos de autenticidade 



1) protocolar ou extraprotocolar 

O ato notarial pode ser lançado no livro de notas do tabelião (protocolar) ou em documento 

apartado que é apresentado pela parte e no qual o tabelião realiza seu ato 

(extraprotocolar). 

No Brasil, o livro notarial é de folhas soltas (geralmente 200 ou 300), padronizadas, 

numeradas e, depois da lavratura de todos os atos, o livro é encadernado. 

Atos lançados em ordem sequencial cronológica. 

Quando for impossível concluir no mesmo livro um ato que se inicie nas últimas páginas, o 

tabelião pode deixar de utilizá-las, cancelando-as com a declaração “em branco”, evitando 

infração à unidade formal do ato notarial. 



2) escrituração 

Em geral, a escrituração é feita exclusivamente em cor azul ou preta, sempre indelével. 

Quando fotos integram o ato notarial, é recomendável que sejam impressas em cores. 

Evitadas omissões, rasuras e entrelinhas. 

3) sinal público 

O sinal público do tabelião é a respectiva assinatura revestida dos demais itens que 

definem a sua identidade profissional, como carimbos, selos, etiquetas, rubricas e 

arabescos. 

OBS: Sinal raso designa a assinatura pura e simples do tabelião. É consagrada na 

atividade a expressão “assino em público e raso”, significando a aposição da assinatura 

e dos demais signos de identidade profissional. 

O fundamento primordial do sinal público é agregar segurança aos atos notariais e 

distinguir a origem e a autoria do instrumento. 



4) apostilamento ou reconhecimento do sinal público 

Tecnicamente, reconhecer o sinal público é apostilar o documento, ou seja, aplicar os 

meios necessários para legalizar um documento que necessita circular em regiões 

estranhas à competência do oficial que é autor do documento público. O apostilamento 

é uma técnica universal.  

A Convenção de Haia de 1961 é o documento internacional de referência sobre o 

assunto.  

O Brasil assinou a convenção no segundo semestre de 2015 e ela entra em vigor em 

agosto de 2016. O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) é o responsável por coordenar e 

regulamentar a aplicação da Convenção da Apostila de Haia.  

 

O tratado, assinado pelo Brasil, tem o objetivo de agilizar e simplificar a legalização de 

documentos entre os 112 países signatários, permitindo o reconhecimento mútuo de 

documentos brasileiros no exterior e de documentos estrangeiros no Brasil. 



5) redação em língua nacional 

A redação dos atos notariais será feita em português, mas não está vedada a eventual utilização de expressões 

estrangeiras consagrada, como internet, webmail etc. 

Se qualquer comparecente não souber a língua nacional e o tabelião não entender o idioma em que se expressa, 

será necessária a presença de um tradutor público para servir de intérprete ou, não o havendo na localidade, 

outra pessoa capaz que, a juízo do tabelião, tenha idoneidade e conhecimento suficientes. (art.215 § 4º) 

6) traslados e certidões  

Traslado é o instrumento produzido pelo oficial público que descreve tal e qual o documento original, para que 

seja entregue às partes e circule, permitindo a eficácia jurídica em face de terceiros. 

Certidão é o documento no qual o oficial público descreve e dá certeza de fatos que constam dos seus livros 

notariais. 

Reprodução é a xerox. Autenticada por um oficial público, produzirá os mesmos efeitos do original. 

7) chancela mecânica e selos de autenticidade 

Chancela mecânica caiu em desuso.  

Selos de autenticidade são selos que fazem parte do sinal público. Não conferem autenticidade, constituem-se 

em mero atributo do sinal público. 



Aspectos intrínsecos: envolvem a presença e correção de 

elementos indispensáveis do ato, como a identidade das 

partes, capacidade, manifestação da vontade, objeto do 

negócio ou o próprio negócio. 



QUEM? 

Partes e demais intervenientes da escritura pública: interessados no ato notarial. Outorgantes se conferem direitos;  

outorgados se recebem tais direitos. Intervenientes: possibilidade. 

ATENÇÃO! Tabelião ou escrevente não são partes, são autores do ato. 

 

Art. 215. A escritura pública, lavrada em notas de tabelião, é documento dotado de fé pública, fazendo prova plena. 

 

§ 1o Salvo quando exigidos por lei outros requisitos, a escritura pública deve conter: 

 

I - data e local de sua realização; 

 

II - reconhecimento da identidade e capacidade das partes e de quantos hajam comparecido ao ato, por si, como representantes, intervenientes ou 

testemunhas; 

 

III - nome, nacionalidade, estado civil, profissão, domicílio e residência das partes e demais comparecentes, com a indicação, quando necessário,  

do regime de bens do casamento, nome do outro cônjuge e filiação; 

 

IV - manifestação clara da vontade das partes e dos intervenientes; 

 

V - referência ao cumprimento das exigências legais e fiscais inerentes à legitimidade do ato; 

 

VI - declaração de ter sido lida na presença das partes e demais comparecentes, ou de que todos a leram; 

 

VII - assinatura das partes e dos demais comparecentes, bem como a do tabelião ou seu substituto legal, encerrando o ato. 



§ 5o Se algum dos comparecentes não for conhecido do tabelião, nem puder identificar-se 

por documento, deverão participar do ato pelo menos duas testemunhas que o conheçam 

e atestem sua identidade. 

 

OBS: Diferença entre escritura e ata notarial no que se refere à identidade, capacidade e 

qualificação jurídica de terceiros. 



QUANDO? 

Os atos notariais devem conter a data e, se possível, a hora da sua realização. 

Art. 215. A escritura pública, lavrada em notas de tabelião, é documento dotado de fé pública, fazendo prova plena. 

 

§ 1o Salvo quando exigidos por lei outros requisitos, a escritura pública deve conter: 

 

I - data e local de sua realização; 

 

II - reconhecimento da identidade e capacidade das partes e de quantos hajam comparecido ao ato, por si, como representantes, intervenientes ou 

testemunhas; 

 

III - nome, nacionalidade, estado civil, profissão, domicílio e residência das partes e demais comparecentes, com a indicação,  

quando necessário, do regime de bens do casamento, nome do outro cônjuge e filiação; 

 

IV - manifestação clara da vontade das partes e dos intervenientes; 

 

V - referência ao cumprimento das exigências legais e fiscais inerentes à legitimidade do ato; 

 

VI - declaração de ter sido lida na presença das partes e demais comparecentes, ou de que todos a leram; 

 

VII - assinatura das partes e dos demais comparecentes, bem como a do tabelião ou seu substituto legal, encerrando o ato. 

 

Ata notarial: tempo preciso às vezes até quanto aos segundos.  

Escritura: basta indicar o dia.  



ONDE? 

A regra é a lavratura do ato notarial no endereço do tabelionato, 

onde é assinado pelas partes e demais comparecentes.  

Exceção: diligência. Atenção para art. 9º da Lei 8935/94. 

Art. 9º O tabelião de notas não poderá praticar atos de seu ofício 

fora do Município para o qual recebeu delegação. 



O QUE? 

 

O objeto do ato notarial é autenticar um fato (ata notarial) ou formalizar um ato ou negócio jurídico (escritura pública). 

Art. 215. A escritura pública, lavrada em notas de tabelião, é documento dotado de fé pública, fazendo prova plena. 

 

§ 1o Salvo quando exigidos por lei outros requisitos, a escritura pública deve conter: 

 

I - data e local de sua realização; 

 

II - reconhecimento da identidade e capacidade das partes e de quantos hajam comparecido ao ato, por si, como representantes, intervenientes ou testemunhas; 

 

III - nome, nacionalidade, estado civil, profissão, domicílio e residência das partes e demais comparecentes, com a indicação,  

quando necessário, do regime de bens do casamento, nome do outro cônjuge e filiação; 

 

IV - manifestação clara da vontade das partes e dos intervenientes; 

 

V - referência ao cumprimento das exigências legais e fiscais inerentes à legitimidade do ato; 

 

VI - declaração de ter sido lida na presença das partes e demais comparecentes, ou de que todos a leram; 

 

VII - assinatura das partes e dos demais comparecentes, bem como a do tabelião ou seu substituto legal, encerrando o ato. 

§ 4o Se qualquer dos comparecentes não souber a língua nacional e o tabelião não entender o idioma em que se expressa,  

deverá comparecer tradutor público para servir de intérprete, ou, 

 não o havendo na localidade, outra pessoa capaz que, a juízo do tabelião, tenha idoneidade e conhecimento bastantes. 



POR QUE? 

 

Não se deve confundir a fundamentação legal do ato notarial com a do negócio ou ato jurídico que produzem as partes. 

 

Art. 215. A escritura pública, lavrada em notas de tabelião, é documento dotado de fé pública, fazendo prova plena. 

 

§ 1o Salvo quando exigidos por lei outros requisitos, a escritura pública deve conter: 

 

I - data e local de sua realização; 

 

II - reconhecimento da identidade e capacidade das partes e de quantos hajam comparecido ao ato, por si, como representantes, intervenientes ou 

testemunhas; 

 

III - nome, nacionalidade, estado civil, profissão, domicílio e residência das partes e demais comparecentes, com a indicação, quando necessário, do 

regime de bens do casamento, nome do outro cônjuge e filiação; 

 

IV - manifestação clara da vontade das partes e dos intervenientes; 

 

V - referência ao cumprimento das exigências legais e fiscais inerentes à legitimidade do ato; 

 

VI - declaração de ter sido lida na presença das partes e demais comparecentes, ou de que todos a leram; 

 

VII - assinatura das partes e dos demais comparecentes, bem como a do tabelião ou seu substituto legal, encerrando o ato. 

 

Estas exigências estão indicadas na Lei 7433/85, regulamentada pelo Decreto 93.240/86. 



LEI Nº 7.433, DE 18 DE DEZEMBRO DE 1985. 

 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei: 

Art 1º - Na lavratura de atos notariais, inclusive os relativos a imóveis, além dos 

documentos de identificação das partes, somente serão apresentados os documentos 

expressamente determinados nesta Lei. 

 § 2o  O Tabelião consignará no ato notarial a apresentação do documento comprobatório 

do pagamento do Imposto de Transmissão inter vivos, as certidões fiscais e as certidões de 

propriedade e de ônus reais, ficando dispensada sua transcrição.          (Redação dada pela 

Lei nº 13.097, de 2015)      (Vigência) 

Art 2º - Ficam dispensados, na escritura pública de imóveis urbanos, sua descrição e 

caracterização, desde que constem, estes elementos, da certidão do Cartório do Registro de 

Imóveis. 

§ 1º - Na hipótese prevista neste artigo, o instrumento consignará exclusivamente o 

número do registro ou matrícula no Registro de Imóveis, sua completa localização, logradouro, 

número, bairro, cidade, Estado e os documentos e certidões constantes do § 2º do art. 1º 

desta mesma Lei. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei 7.433-1985?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13097.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13097.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13097.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13097.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13097.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13097.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13097.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13097.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13097.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13097.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13097.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13097.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13097.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13097.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13097.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13097.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13097.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13097.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13097.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13097.htm


DECRETO Nº 93.240, DE 9 DE SETEMBRO DE 1986. 

 

        O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , no uso das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, 

        DECRETA: 

        Art 1º Para a lavratura de atos notariais, relativos a imóveis, serão apresentados os seguintes documentos e 

certidões: 

        I - os documentos de identificação das partes e das demais pessoas que comparecerem na escritura pública, 

quando julgados necessários pelo Tabelião; 

        II - o comprovante do pagamento do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos a eles relativos, 

quando incidente sobre o ato, ressalvadas as hipóteses em que a lei autorize a efetivação do pagamento após a sua 

lavratura; 

        III - as certidões fiscais, assim entendidas: 

        a) em relação aos imóveis urbanos, as certidões referentes aos tributos que incidam sobre o imóvel, observado o 

disposto no § 2º, deste artigo; 

        b) em relação aos imóveis rurais, o Certificado de Cadastro emitido pelo Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária - INCRA, com a prova de quitação do último Imposto Territorial Rural lançado ou, quando o prazo para o 

seu pagamento ainda não tenha vencido, do Imposto Territorial Rural correspondente ao exercício imediatamente anterior; 

        IV - a certidão de ações reais e pessoais reipersecutórias, relativas ao imóvel, e a de ônus reais, expedidas pelo 

Registro de Imóveis competente, cujo prazo de validade, para este fim, será de 30 (trinta) dias; 

        V - os demais documentos e certidões, cuja apresentação seja exigida por lei. 

        § 1º O Tabelião consignará na escritura pública a apresentação dos documentos e das certidões mencionadas nos 

incisos II, III, IV e V, deste artigo. 
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